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ПЕРЕДМОВА 

"Літопис авторефератів дисертацій" — державний бібліографічний покаж-

чик, призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, 

що захищаються в наукових і вищих навчальних закладах України пошукачами 

вчених ступенів доктора та кандидата наук. 

"Літопис авторефератів дисертацій" виходить щоквартально і відображає 

автореферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та способу дру-

ку. 

Бібліографічний запис уміщує: 

— порядковий номер запису; 

— бібліографічний опис; 

— номер державної реєстрації, за яким видання зареєстровано в Книж-

ковій палаті України (подано в прямих дужках після бібліографіч-

ного опису); 

— індекси Універсальної десяткової класифікації (розташовано в пра-

вому нижньому кутку бібліографічного запису). 

Літопис укладається згідно з ГОСТ 7.61-90 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные 

библиографические указатели”. 

Бібліографічний опис здійснюється згідно з ГОСТ 7.1-84 "Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-

фическое описание документа. Общие требования и правила составления" та 

"Изменение № 1 ГОСТ 7.1-84”  

Слова та словосполучення скорочуються згідно з ДСТУ 3582-97 "Ско-

рочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та 

правила" й ГОСТ 7.12-93 "Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила”. 
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Бібліографічні записи групуються відповідно до схеми "Розташування 

бібліографічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі 

Універсальної десяткової класифікації”, 3-тє видання, перероблене та доповнене 

(Київ, 2005 р.). 

У кожному розділі записи розміщено за рубриками: "На ступінь доктора 

наук" і "На ступінь кандидата наук", а всередині рубрик — за алфавітом 

прізвищ авторів. 

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та 

географічний. 

В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, котрим 

присвячено автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та 

ініціалами об’єднано в одній рубриці. 

Номери, віднесені до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, 

наводяться в круглих дужках. 

Географічний покажчик містить назви географічних об’єктів державного й 

адміністративно-територіального значення, що згадуються в бібліографічних за-

писах. Під назвою географічних об’єктів добирається матеріал, що характеризує 

даний об’єкт щодо фізико-географічного, історичного, політичного і культур-

ного життя. У межах рубрик тематичні підзаголовки розміщуються за алфа-

вітом. 

Нумерація в "Літописі авторефератів дисертацій" суцільна впродовж року. 

На титульному аркуші в круглих дужках вказано номери бібліографічних за-

писів, що ввійшли в даний номер. 
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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. 
Організація розумової праці 

На ступінь доктора 
1. Ващенко Л.М. Система управління інноваційними процесами в загальній 

середній освіті регіону: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Ін-т педагогіки 
Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (57 назв). — 
[2006-01728 А] УДК 001.895:371](477-25) 

На ступінь кандидата 
2. Бойко-Бойчук Л.В. Синергетичний підхід у політичних дослідженнях (на 

прикладі аналізу політико-владної взаємодії у територіальних громадах в Україні): 
Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І.Ф. Кураса. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-01692 А] УДК 001.891+323.21](477) 

3. Гармаш Т.П. Творчий внесок академіка О.В. Квасницького у розвиток фі-
зіології тварин в Україні: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.04.01) / Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О.В. Квасницького. — Полтава, 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2006-01755 А] УДК 001.891:636.4](477)(092) 

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет 

На ступінь доктора 
4. Цмоць І.Г. Компоненти обчислювальних систем узгоджено-паралельної 

обробки сигналів у реальному часі: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.13.05) / НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2006. — 36 с.: іл. — Бібліогр.:  
с. 29—33 (58 назв). — [2006-01310 А] УДК 004.415.2.031.43 

5. Шутко В.М. Сплайн-Фур’є методи й засоби підвищення ефективності функ-
ціонування автоматизованих систем управління: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.13.06) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33  
(26 назв). — [2006-01450 А] УДК 004.4+681.5]:656.6 

На ступінь кандидата 
6. Айман Найєф Ахмад Альхалайбєх. Мережеве нейро-фаззі регулювання 

інформаційних потоків між об’єктами з різною продуктивністю: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01524 А] УДК 004.8 

7. Гавсієвич І.Б. Розподілена система імітаційного моделювання: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. 
— К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-01747 А] 

 УДК 004.358 
8. Дереза А.Ю. Дослідження та впровадження інформаційних технологій 

оперативного аналізу в системах медичного моніторингу: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.13.06) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 16 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2006-01900 А] УДК 004.65:61 

9. Золкін С.Г. Моделі реакцій неокортексу людини у робототехнічних систе-
мах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — 
Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-02020 А] УДК 004.896 
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10. Кармановський С.І. Око-процесорна обробка та розпізнавання образної 
інформації за геометричними ознаками: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / 
Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(21 назва). — [2006-02118 А] УДК 004.93 

11. Сафронов О.С. Підвищення достовірності цифрових зображень на основі 
інформаційних технологій вбудованих ідентифікаторів у задачах електронного бізнесу: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2006. — 
20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2006-00994 А] УДК 004.932 

12. Семенець С.В. Розробка методів та програмного інструментарію створення 
прикладних програм для мобільних систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2006. — 18 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2006-01009 А] УДК 004.4’2 

13. Сєркова Л.Е. Інформаційна технологія моніторингу організації учбового 
процесу вищого навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / 
Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(16 назв). — [2006- 01024 А] УДК 004:378 

14. Фаді Талал Ахмед Аль-Келані. Методи і алгоритми опрацювання і ком-
пресії мовних сигналів та їхня реалізація в комп’ютерних системах: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.13.13) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 16 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2006-01217 А] УДК 004.934 

15. Хмельницька І.В. Комп’ютерні системи контролю моторики школярів  
7 — 10 років з вадами слуху в програмуванні фізкультурних занять: Автореф. дис. ... 
канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 
— [2006-01284 А] УДК 004.4:796-056.263 

16. Ху Ч. Комбінований метод та засоби виявлення вторгнень на основі еволю-
ційних механізмів штучного імунітету: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.03) / 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 1718 (15 назв). — [2006-01298 А] УДК 004.81:004.4 

17. Чала Л.Е. Методи динамічної ідентифікації користувачів розподілених 
інформаційних систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Харк. нац. ун-т 
радіоелектрон. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). —                       
[2006-01320 А] УДК 004.75:004.65 

18. Шаді М.С.Х. Нейроподібні методи і засоби ущільнення зображень в ком-
п’ютерних мережах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.13) / Вінниц. нац. техн. 
ун-т. — Вінниця, 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр: с. 14—15 (15 назв). — [2006-01377 А] 

 УДК 004.415.3 
19. Якименко К.М. Системотехніка та технологія лексикографічних систем 

семантичного типу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(12 назв). — [2006-01480 А] УДК 004.4’414 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 
20. Дружинін Є.А. Методологічні основи ризик-орієнтованого підходу до 

управління ресурсами проектів і програм розвитку техніки: Автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук: (05.13.22) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". 
— Х., 2006. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (68 назв). — [2006-01941 А] 

 УДК 005.8:65.29-2 
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21. Ігнатьєва І.А. Методологічні основи стратегічного управління підприємст-
вом: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2006. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр. с. 32—36 (40 назв). — [2006-02040 А] 

 УДК 005.936.3:005.21 
22. Рульєв В.А. Потенціал промислового садівництва України і основні на-

прями його ефективного використання: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.07.02) / 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2006. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 33—37 (52 назви). — [2006-00962 А] УДК 005.336.1:634.1](477) 

На ступінь кандидата 
23. Бегун А.П. Метод і моделі формування портфеля проектів на основі аналі-

зу стратегій діяльності підприємства: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / 
Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіц. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2006- 01817 А] УДК 005.8 

24. Белялов Т.Е. Механізм управління фінансовою діяльністю підприємств 
корпоративного типу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац.   
ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 
[2006-01550 А] УДК 005.915 

25. Бондарєва Т.І. Структурні моделі та методи оцінки ризиків при плануванні 
проекту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жу-
ковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — [2006- 01695 А] УДК 005.51 

26. Бондаренко О.О. Формування і використання електронних інформаційних 
ресурсів підприємствами: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН Ук-
раїни, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (10 назв). — [2006-01694 А] УДК 005.57 

27. Гайворонська Ю.Є. Методичні основи функціонування механізму анти-
кризового управління підприємством: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
[2006-01749 А] УДК 005.21 

28. Загорулькін О.М. Формування інноваційної стратегії стійкого розвитку під-
приємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2006. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 
[2006-01992 А] УДК 005.936.3:330.341.1 

29. Климовицька Г.Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 
розвитком малого підприємництва в регіоні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-02078 А] УДК 005:334.012.32](477) 

30. Коломієць Н.І. Економічні та організаційно-правові механізми запобігання 
банкрутству підприємницьких структур: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) 
/ НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15. — [2006-02103 А] УДК 005.334.4 

31. Котов А.С. Моделі і методи планування науково-технічних проектів на 
основі аналізу інвестицій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. аеро-
косміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 18 с. —                        
[2006-02127 А] УДК 005.8 

32. Кравченко В.М. Моделювання взаємодії підприємств у ланцюгу поста-
чань: Автореф. дис. ... канд. екон. наук (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 
16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв0. — [2006-02131 А] УДК 005.932 
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33. Кужель В.М. Управління технічним розвитком промислових підприємств 
(за матеріалами цегельних підприємств України): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2006-02156 А] УДК 005.2 

34. Ліпич О.М. Управління і регулювання виробничо-ресурсним потенціалом 
підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2006-02186 А] 

 УДК 005.3 
35. Макара О.В. Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку 

промислового підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Ужгород. 
нац. ун-т. — Ужгород, 2006. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). —                          
[2006-02198 А] УДК 005.591.6 

36. Ривкіна О.Л. Організація управління реалізацією стратегії підприємства: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — [2006-00923 А] УДК 005.7 

37. Савон Р.Л. Формування системи управління виробничими запасами вели-
кого машинобудівного підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00971 А] УДК 005.932:621 

38. Слуцький М.Г. Управління проектами будівництва композитних плавучих 
споруд: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. ун-т кораблебудування  
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — [2006-01056 А] УДК 005.8:629.5.02 

39. Смирнова В.В. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства: Авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2006-01060 А] 

 УДК 005.922.1 
40. Тупчій В.А. Управління запасами сировини та товарів на підприємствах 

ресторанного господарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Харк. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 
— [2006-01187 А] УДК 005.932:642.5 

41. Харківський М.Б. Інформаційне забезпечення управління витратами на 
охорону навколишнього середовища на підприємствах вугільної промисловості: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
[2006-01272 А] УДК 005.932.5:[502.17:622.012 

42. Чернега В.В. Формування механізму забезпечення стійкості підприємств 
на основі розвитку підприємництва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Нац. ун-т харч. технол. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(15 назв). — [2006-01339 А] УДК 005.332.4:658 

43. Черпак А.Є. Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації 
економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т  
ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-01354 А] 

 УДК 005.742:005.72 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 
44. Захаров І.П. Розвиток теорії та методів оцінювання точності результатів 

вимірювань з урахуванням концепції невизначеності: Автореф. дис. ... д-ра техн. 
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наук: (05.11.15) / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживч. полі-
тики, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2006. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 34—36 (27 назв). — [2006-02010 А] УДК 006.91 

На ступінь кандидата 

45. Куць В.Р. Розвиток нормативної бази з оцінювання якості продукції: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.01.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-02168] УДК 006.83 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

46. Лащенко С.К. Ритуальний сміх: досвід тлумачення смислових витоків  
(за матеріалами української традиції): Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 
(17.00.01) / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. — К., 2006. — 35 с. — 
Бібліогр.: с. 31—33 (28 назв). — [2006-02178 А] УДК 008:392(=161.2) 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

47. Соляник А.А. Система документопостачання фондів бібліотек України: 
теоретико-методологічний аспект: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (07.00.08) / Харк. 
держ. акад. культури. — Х., 2006. — 45 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 37—42  
(73 назви). — [2006-01075 А] УДК 025.2(477) 

На ступінь кандидата 

48. Бондаренко І.О. Зберігання бібліотечних фондів України в умовах інфор-
матизації суспільства: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (07.00.08) / Харк. держ. акад. 
культури. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2006-01693 А] 

 УДК 025.7/.9:316.324.8](477) 
49. Булах Т.Д. Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації: Авто-

реф. дис. ... канд. пед. наук: (07.00.08) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2006-01711 А] УДК 025.21 

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. 
Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи  

На ступінь кандидата 
50. Заворітня Г.П. Міжнародно-політичні основи становлення і розвитку 

спільної європейської безпекової та оборонної політики: Автореф. дис. ... канд. політ. 
наук: (23.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 18 с. — Біблі-
огр.: с. 15 (4 назв). — [2006-01990 А] УДК 061.1ЄС:327.5/7 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 
51. Денека О.І. Українська еміграційна преса у Франції 20—30-х рр. ХХ ст.: 

становлення, розвиток, проблематика: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / 
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Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(14 назв). — [2006-01897 А] УДК 070-054.72(477)](44)"19" 

52. Жугай В.Й. Становлення якісної преси у посткомуністичному світі: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-01981 А] УДК 070.1 

53. Шмига Ю.І. Ефективність телереклами в Україні (комунікативний аспект): 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т журналістики. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). —  
[2006-01434 А] УДК 070:659.148(477) 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь кандидата 

54. Бірюкова Т.Ф. Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів: 
Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.10) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 
освіти. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01684 А] 

 УДК 141.7:37.013.73 
55. Даніл’ян В.О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в 

Україні (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 
(09.00.03) / Харк. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2006. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 16 (10 назв). — [2006-01629 А] УДК 141.7:316.3 

56. Кисляковська І.В. Форми документалістського емпіризму в соціальних 
науках: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Ін-т філософії ім. Г.С. Ско-
вороди НАН України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (3 назви). —  
[2006-02075 А] УДК 101.1 

57. Рудакевич О.М. Концепція культурницького націоналізму в українській 
історико-філософській думці: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14  
(8 назв). — [2006-00953 А] УДК 1(091)(477) 

58. Савчук Н.С. Трансформації есхатологічного пізнавального підходу в освіт-
ньо-культурній сфері: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.10) / Акад. пед. 
наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 
[2006-00973 А] УДК 130.2:37 

59. Снігур С.А. Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії: Авто-
реф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2006-01064 А] УДК 1(091) 

60. Стрелкова А.Ю. Принципи дзен-буддизму у філософії Доґена: Автореф. 
дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сково-
роди. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2006-01104 А] УДК 1(52):24 

61. Фльорко Л.Я. Самотність людини як проблема сучасної європейської фі-
лософії: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Львів, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — [2006-01251 А] 

 УДК 1(091):177.8 
62. Халецький О.В. Роль соціально-культурної спадкоємності у розвитку осо-

би: історико-філософський аспект: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15  
(12 назв). — [2006-01266 А] УДК 1(091):316.61 
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63. Шумунова Д.Д. Релігійні конфлікти в умовах глобалізації: Автореф. дис. ... 
канд. філософ. наук: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2006-01449 А] УДК 141.4:2-1 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
64. Власова О.І. Психологічна структура та чинники розвитку соціальних 

здібностей: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Дра-
гоманова. — К., 2006. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41. — [2006-01596 А] 

 УДК 159.922.27 

На ступінь кандидата 
65. Боднар В.Є. Психологічні засади діяльності дільничого інспектора міліції з 

профілактики насильства у сім’ї: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.06) / 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). —  
[2006-01562 А] УДК 159.9:351.766 

66. Вілюжаніна Т.А. Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості в процесі 
професійного становлення майбутніх психологів: Автореф. дис. ... канд. психол. 
наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. — К., 
2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2006-01592 А] УДК 159.922.7 

67. Городнова Н.М. Соціально-психологічні чинники становлення статево-
рольової ідентифікації підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т 
педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 24 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви). — [2006-01874 А] УДК 159.922.73 

68. Давидюк Н.О. Образ "Я" як регулятор подружніх взаємин: Автореф. дис. ... 
канд. психол. наук: (19.00.07) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-
Франківськ, 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-01884 А] 

 УДК 159.923.2 
69. Добренко І.А. Психологічні основи розвитку здатності до підприємництва 

у випускників професійно-технічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. 
психол. наук: (19.00.07) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед.  
наук України. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 
[2006-01915 А] УДК 159.922.7:377.1 

70. Дьяков С.І. Семантичні чинники суб’єктності майбутнього педагога: Авто-
реф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. 
пед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01793 А] 

 УДК 159.922.7 
71. Зайва О.О. Особливості використання почуття гумору як ресурсу психо-

логічного подолання: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Харк. нац.  
ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). —  
[2006-01998 А] УДК 159.923 

72. Кунцевська А.В. Інтраперсональні конфлікти у діяльності соціальних пра-
цівників: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка 
Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: табл., схема. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 
— [2006-02161 А] УДК 159.922.27 

73. Савченко О.В. Динаміка інтегральної когнітивної структури мислення 
суб’єкта у процесі оволодіння професійними поняттями: Автореф. дис. ... канд. 
психол. наук: (19.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 23 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — [2006-01081 А] УДК 159.955.2 
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74. Скрипник В.А. Особливості соціально-психологічної адаптації першокурс-
ників з особливими потребами: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. акад. 
держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-01052 А] УДК 159.922.2 

75. Терновик Н.А. Психологічні умови розвитку підлітка як суб’єкта пізна-
вальної діяльності (на матеріалі курсу "Світова література"): Автореф. дис. ... канд. 
психол. наук: (19.00.07) / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. 
— К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16. — [2006-01150 А] УДК 159.922.8 

76. Токман Г.О. Психодіагностика та корекція особистісних дезадаптацій у 
шахтарів, які постраждали в аваріях: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.04) / 
Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20, [1] с., 
включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2006-01170 А] УДК 159.9:622.012.2 

77. Томчук С.М. Генеза негативних психічних станів молодших школярів  
та їхня корекція: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07)) / Нац. пед. ун-т  
ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 
[2006-01173 А] УДК 159.922.73 

78. Тополов Є.В. Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів 
комерційних закладів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 18 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-01174 А] УДК 159.923 

79. Улунова Г.Є. Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів 
шкіл - інтернатів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т  
ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
[2006-01203 А] УДК 159.922.7:376.1 

80. Улькіна Т.В. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільно-
го віку засобами ігрових психотехнік: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) 
/ Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (14 назв). — [2006-01204 А] УДК 159.922:371.382]-053.4 

81. Фадєєв В.І. Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів 
початкових класів до розвитку креативності молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. 
психол. наук: (19.00.07) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Фран-
ківськ, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2006-01216 А] 

 УДК 159.922.73:371.13 
82. Фальова О.Є. Психологічні особливості особистісного розвитку студентів 

різних спеціальностей у навчальному процесі вищого навчального закладу: Автореф. 
дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01220 А] УДК 159.923.2-057.87 

83. Черепєхіна О.А. Особливості психологічної готовності психологів до про-
фесійної діяльності у спорті: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Ін-т 
психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 23 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — [2006-01336 А] УДК 159.9:796.071.4 

84. Шевченко О.М. Напрями та засоби забезпечення професійної захищеності 
практичних психологів ОВС України: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.06) 
/ Київ. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01408 А] УДК 159.9:34 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки 
На ступінь кандидата 

85. Копа В.М. Соціальна цінність модусу здоров’я: Автореф. дис. ... канд. 
філософ. наук: (09.00.03) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2006. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2006-02110 А] УДК 165.173 
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86. Кузенко О.В. Структуралістська методологія та її роль в соціально-гу-
манітарних дослідженнях: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 
[2006-02151 А] УДК 165.75 

87. Філіппова Т.М. Епістемологічні засади формування поняття розвитку в 
науках про культуру (В. Дільтей, Баденська школа, М. Вебер): Автореф. дис. ... канд. 
філос. наук: (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (9 назв). — [2006-01248 А] УДК 165.65:008 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
88. Верлока В.Е. Ідентичність особистості: етико-філософський аналіз: Авто-

реф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.07) / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 
України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2006-01588 А] 

 УДК 177.72 
89. Гребіневич О.М. Ціннісно-нормативна леґітимація політичної системи: 

Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди 
НАН України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-01791 А] 

 УДК 172.1+930.1 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

2-1 Теорія та філософія релігії. Природа релігії. Феномен релігії. 
Релігієзнавство 

На ступінь доктора 
90. Бодак В.А. Релігія як феномен універсуму культури: християнський кон-

текст: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С. Сково-
роди НАН України. — К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (27 назв). —  
[2006-01561 А] УДК 2-1 

91. Кадикало А.М. Проблема свідомості у контексті взаємодоповняльності ре-
лігійного та наукового дискурсів: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / 
Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, НАН України. — К., 2006. — 17 с. — Бібліогр.:  
с. 14 (8 назв). — [2006-02052 А] УДК 2+001.2 

92. Коваль О.А. Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби: 
Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2006-02087 А] УДК 2-11 

21 Доісторичні і первісні релігії 

На ступінь кандидата 
93. Гаврилюк Т.В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз еволюції уявлень про 

надприродне в конфесійних виявах релігії: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 
(09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, НАН України. — К., 2006. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2006-01604 А] УДК 21 

27 Християнство. Християнське віросповідання.                                          
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь кандидата 
94. Бубенщиков В.В. Роль Греко-Католицької Церкви в етнічному розвитку 

українського та білоруського народів: порівняльний аналіз: Автореф. дис. ... канд.  
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філософ. наук: (09.00.11) / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. — К., 
2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2006-01705 А] УДК 271.4 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь доктора 
95. Васєчко О.О. Методологічні та організаційні засади державної статистики 

підприємств: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.03.01) / Київ. нац. екон. ун-т  
ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (43 назви). — 
[2006-01847 А] УДК 311.42 

На ступінь кандидата 

96. Сукач Н.К. Статистична оцінка рівня економічної злочинності: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.03.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01112 А] УДК 31:343.37 

97. Чуприн К.С. Статистичний аналіз ринку цукру в Україні: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.03.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01376 А] 

 УДК 311.1:339.13:664.117](477) 

316 Соціологія 

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система. 
Соціальні процеси 

На ступінь доктора 
98. Чепурко Г.І. Динаміка зайнятості населення України в період становлення 

ринкової економіки: Автореф. дис. ... д-ра соціол. наук: (22.00.04) / НАН України, Ін-т 
соціології. — К., 2006. — 29 с. — Бібліогр.: с. 23—26 (45 назв). — [2006-01353 А] 

 УДК 316.334.22:331.5](477) 
99. Шатохін А.М. Трансформація соціальної сфери українського села в умовах 

сучасної аграрної реформи: Автореф. дис. ... д-ра соціол. наук: (22.00.03) / НАН 
України, Ін-т соціології. — К., 2006. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (39 назв). — 
[2006-01388 А] УДК 316.324.5/.7+338.43.02 

На ступінь кандидата 
100. Демків О.Б. Мережева структура соціального капіталу: Автореф. дис. ... 

канд. соціол. наук: (22.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. —                           
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2006-01895 А] УДК 316.3+316.47 

101. Ушно І.М. Духовно-практична природа ділового спілкування: Автореф. 
дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Харк. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — 
Х., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2006-01215 А] УДК 316.454.52 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь кандидата 
102. Арабаджиєв Д.Ю. Політичний міф як фактор розвитку сучасної політич-

ної свідомості: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.03) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Дра-
гоманова. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01652 А] 

 УДК 316.64:32 
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103. Дятлова І.В. Особистість воїна-професіонала в інформаційному суспільстві 
(соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / 
Харк. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — [2006-01943 А] УДК 316.614-057.36 

104. Хапілова В.П. Соціально-психологічні умови формування конкуренто-
здатності майбутніх менеджерів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.05) / 
Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — [2006-01269 А] УДК 316.6:316.343-057.177 

105. Шанідзе Н.О. Система безперервної освіти як чинник соціалізації особис-
тості: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2006-01379 А] 

 УДК 316.614.5:37 

32 Політика. Політологія 

На ступінь кандидата 

106. Буник М.З. Принципи моделювання громадянського суспільства як систе-
ми соціально-політичних відносин: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). 
— [2006-01574 А] УДК 32+303.09 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

107. Іщенко О.М. Політичні механізми регулювання владних відносин в умо-
вах трансформації українського суспільства: історико-політологічний аналіз: Авто-
реф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 
2006. — 20 с. — Бібліогр. с. 16—17 (9 назв). — [2006-02048 А] УДК 321.01(477)(091) 

108. Кравчук М.А. Політична пропаганда як засіб становлення і трансфор-
мації політичних режимів: Автореф. дис. ... канд. політ. наук (23.00.02) / Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). —  
[2006-02134 А] УДК 321 

109. Магда Є.В. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному 
контексті: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / НАН України, Ін-т світ. еко-
номіки та міжнар. відносин. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2006-02194 А] УДК 321.64+329.3](5-15) 

110. Сириця Т.Ф. Особливості взаємозв’язку політики та економіки в умовах 
постсоціалістичних трансформацій: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). 
— [2006-01040 А] УДК 321+330 

111. Чабанна М.В. Формування масового суспільства як необхідна передумова 
становлення та механізм забезпечення функціонування тоталітаризму (теоретико-
методологічний аналіз): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / НАН України, 
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 
(6 назв). — [2006-01352 А] УДК 321.64-027.21 

112. Четверікова Л.О. Соціальна держава: структурно-функціональний аналіз: 
Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-01349 А] 

 УДК 321:316]-027.21 
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323 Внутрішня політика. Національні питання.                                              
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 
113. Стецюк А.В. Політичні аспекти національно-визвольної боротьби слов’янсь-

ких народів Османської імперії 50 — 70 рр. ХІХ ст. у тогочасній російській періо-
диці: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2006-01103 А] 

 УДК 323.1(=16)(560):070(47+57)]"185/187" 
114. Шубін С.П. Політичні конфлікти: зміст та маркетинговий аналіз: Авто-

реф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Мо-
гили. — Миколаїв, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2006-01441 А] 

 УДК 323.22/.28(477) 
115. Шушпанніков О.М. Політичне управління соціально-трудовими конфлік-

тами як фактор суспільної стабільності: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) 
/ Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2006-01453 А] УДК 323.38 

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
116. Безрученко В.І. Політика міжнародного співтовариства по врегулюванню 

конфлікту в Боснії та Герцеговині (1992—1995 рр.): Автореф. дис. ... канд. політ. 
наук: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 
2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (3 назви). — [2006-01547 А] 

 УДК 323.1(497.6)"1992/1995" 
117. Теленко О.М. Ольстерська проблема в політиці Великої Британії: Авто-

реф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2006-01143 А] УДК 323.1(410) 

325 Колонізація. Колоніальне питання 

На ступінь кандидата 
118. Карнаух А.А. Становлення політичної культури молоді в умовах демо-

кратизації сучасного українського суспільства: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 
(23.00.03) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.:                          
с. 16—17 (7 назв). — [2006-02065 А] УДК 325.81-053.67 

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. 
Зовнішня політика 

На ступінь доктора 
119. Федуняк С.Г. Політичний вимір системи безпеки євроатлантичного про-

стору і нових незалежних держав: Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: (23.00.04) / НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. — 36 с. — Бібліогр.:  
с. 29—33 (29 назв). — [2006-01283 А] УДК 327.51:327.8 

На ступінь кандидата 
120. Батрименко О.В. Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів: 

Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-01668 А] УДК 327.5 
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121. Вдовенко В.М. Політика нейтралітету і позаблоковості в сучасній архітек-
турі європейської безпеки: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Київ.  
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 
[2006-01583 А] УДК 327.323 

122. Кучмій О.П. Міжкультурне співробітництво як чинник зовнішньої та 
внутрішньої політики в умовах державотворчих зрушень: Автореф. дис. ... канд. 
політ. наук: (23.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2006-02171 А] УДК 327:304.4 

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

123. Ірхін О.А. Зовнішньополітична стратегія США щодо Турецької Республі-
ки: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / НАН України, Ін-т світ. економіки 
і міжнар. відносин. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). —  
[2006-02045 А] УДК 327(73:560) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

124. Шишкіна В.О. Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіо-
нальної безпеки: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назв) та в підрядк. прим. — 
[2006-01423 А] УДК 327(477+560) 

329 Політичні партії та рухи 

329(1-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

125. Ключкович А.Ю. Партійна система Німеччини: політологічний аналіз 
механізму взаємодії органів державної влади та політичних партій (1990—2005 рр.): 
Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2006. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-02082 А] 

 УДК 329(430)"1990/2005" 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь доктора 
126. Донченко С.П. Ліберальні партії України. 1900 — 1920 рр.: Автореф. дис. 

... д-ра іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 34—37 (40 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01924 А] 

 УДК 329.12(477)"1900/1920" 

На ступінь кандидата 
127. Демчишак Р.Б. Національне питання в діяльності легальних українських 

політичних партій Західної України у 1935—1939 рр. (історико-політологічний ана-
ліз): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-01896 А] 

 УДК 329.73(477.8)"1935/1939" 
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33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 

128. Іванов М.М. Моделі інформаційного сервісу в управлінні складними 
економічними об’єктами: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.03.02) / Донец.  
нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (38 назв). — 
[2006-02032 А] УДК 330.4 

129. Гречан А.П. Методологічні основи розвитку легкої промисловості на інно-
ваційних засадах: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.07.01) / НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28  
(41 назва). — [2006-01619 А] УДК 330.341.1 

130. Юхименко П.І. Монетаристські теорії та тенденції їхнього розвитку: істо-
рико-економічний аналіз: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.01.04) / НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 
(62 назв). — [2006-01473 А] УДК 330.831.84 

На ступінь кандидата 

131. Баранов О.Г. Ефективність державного регулювання інноваційної діяль-
ності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / НАН України, Держ. установа 
"Ін-т економіки і прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(20 назв). — [2006-01543 А] УДК 330.341.1 

132. Барсуков А.В. Регіональна соціальна політика: інформаційне забезпечен-
ня її формування та реалізації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.09.01) / НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). 
— [2006-01545 А] УДК 330.342.146 

133. Бєлоусова Л.І. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промис-
лового підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН України,  
Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — [2006-01821 А] УДК 330.322+330.351.1 

134. Вакалюк В.А. Регулювання інноваційного розвитку регіону: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-01577 А] УДК 330.101.54 

135. Гончаренко Т.П. Управління науково-технічним потенціалом промисло-
вого підприємства в умовах глобальної конкуренції: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.02.02) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (9 назв). — [2006-01871 А] УДК 330.341.1 

136. Гриценко Л.Л. Інвестиційне проектування в системі управління науково-
технічним розвитком: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / Сум. дер. ун-т. 
— Суми, 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — [2006-01795 А] 

 УДК 330.322:330.341.1 
137. Дмитриченко Л.А. Структура суспільного виробництва: соціально-еко-

номічний аспект: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2006-01914 А] 

 УДК 330.8 
138. Дорошенко Н.О. Інвестиційний портфель комерційних банків України: 

Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. 
— 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — [2006-01928 А] УДК 330.322:366.713 
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139. Дропа Я.Б. Організація управління оборотним капіталом промислових 
підприємств України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
[2006-01939 А] УДК 330.142.26:334.7/.6](477) 

140. Ілляшенко К.В. Організаційно-економічний механізм реалізації досяг-
нень НТП на підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / Сум. 
держ. ун-т. — Суми, 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр. с. 20—22 (12 назв). — 
[2006-02042 А] УДК 330.341.1 

141. Колесніченко В.Ф. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності 
підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — 
Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2006-02099 А] 

 УДК 330.341.1:658.152 
142. Косова Т.Д. Інституціональна модель фінансування інвестиційного про-

цесу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / НАН України, Ін-т економіки 
пром-сті. — Донецьк, 2006. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—27. — [2006-02123 А] 

 УДК 330.322 
143. Кривець О.В. Природний капітал в системі формування екологічно зба-

лансованої економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— [2006-02142 А] УДК 330.15 

144. Крикун О.О. Економіко-організаційний механізм державного регулюван-
ня інноваційної діяльності в Україні та її регіонах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 24 с.: іл. — Бібліогр.:  
с. 21 (10 назв). — [2006-02145 А] УДК 330.341.1(477) 

145. Кучерук Т.Г. Реструктуризація виробничого потенціалу в умовах глобалі-
зації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — [2006-02170 А] 

 УДК 330.341.1:338.33 
146. Севастьянов Р.В. Підвищення ефективності використання оборотних 

коштів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу: Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.06.01) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2006-01002 А] УДК 330.142.26 

147. Сердюк І.Г. Фінансове регулювання інноваційної діяльності промислових 
підприємств в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
[2006-01019 А] УДК 330.341.1(477) 

148. Татаревська М.С. Рівень життя сільського населення: оцінювання та на-
прями поліпшення (на матеріалах Кіровоградської області): Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.09.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2006-01138 А] УДК 330.59(477.65-22) 

149. Товстиженко О.В. Фінансове забезпечення розширеного відтворення сус-
пільного продукту в умовах інтенсифікації виробництва: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.01.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — [2006-01167 А] УДК 330.352.3 

150. Тридід С.О. Оцінка рівня та способу життя населення регіону: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2006. —  
18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-01181 А] УДК 330.59 

151. Фролов С.В. Науково-методичні основи прогнозування валового внутріш-
нього продукту з урахуванням впливу податково-бюджетного регулювання: Автореф. 
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дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / М-во економіки України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-01257 А] 

 УДК 330.55:336.1/.2 
152. Шаповалова Л.А. Державне регулювання ринку науково-технічних пос-

луг в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). —  
[2006-01383 А] УДК 330.341.1:351 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. 
Працевлаштування 

На ступінь кандидата 

153. Артюх С.М. Удосконалення первинного професійного відбору операторів 
теплових електричних станцій на основі психофізіологічних критеріїв: Автореф.  
дис. ... канд. техн. наук: (05.01.04) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2006. —  
16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2006-01655 А] УДК 331.101.1 

154. Бобирь О.І. Формування фінансового механізму системи пенсійного за-
безпечення в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Дніпропетр. 
держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — [2006-01687] УДК 331.25(477) 

155. Кривенко С.В. Трансформація національного ринку праці в сучасних 
умовах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2006-02141 А] 

 УДК 331.5.024.5 
156. Крилова І.Г. Економічні засади забезпечення зайнятості сільського насе-

лення в регіоні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. 
ун-т. — Миколаїв, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). —  
[2006-02146 А] УДК 331.5-058.232.6 

157. Чмельова О.С. Організаційно-економічний механізм управління трудо-
вими ресурсами в регіоні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Харк. нац. 
ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2006-01361 А] УДК 331.102:332.12 

158. Шелех Ю.Л. Умови безпечної експлуатації електроустановок постійної 
напруги: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.26.01) / М-во вугіл. пром-сті України, 
Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2006. — 17 с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2006-01413 А] УДК 331.443 

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) 
питання. Житлове господарство 

На ступінь доктора 
159. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації промислових терито-

ріальних систем України: теорія, методологія, економічний аналіз і практика: Авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продукт. сил Ук-
раїни. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (98 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-02012 А] УДК 332.12 

На ступінь кандидата 
160. Білянський О.М. Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово-

комунального господарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / Харк. нац. 
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акад. міськ. госп-ва. — Х., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (8 назв). — [2006-01826 А] УДК 332.8 

161. Гаврись Я. Ринкова трансформація традиційних секторів регіональної еко-
номіки (на прикладі переробки льону): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (13 назв). — [2006-01605 А] УДК 332.1 

162. Галущак В.Л. Організаційно-економічні засади формування та реалізації 
політики розвитку проблемних регіонів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) 
/ Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2006-01606 А] УДК 332.12 

163. Гарафонова О.І. Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих 
корпоративних структур: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — [2006-01754 А] УДК 332.012.324 

164. Єгорова Ю.В. Корпоративний сектор у трансформаційній економіці: 
особливості становлення і тенденції розвитку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 16 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 13—14 (9 назв). — [2006-01958 А] УДК 332.012.324 

165. Забалдіна Ю.Б. Економічна діагностика та прогнозування розвитку регіо-
нального ринку туристичних послуг: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / 
Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — [2006-01987 А] УДК 332.144:338.488 

166. Кравцова Л.В. Економічний механізм мотивації впровадження енерго-
зберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство: Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук (08.10.01) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2006. — 20 с.: табл., 
схема. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2006-02130 А] УДК 332.87 

167. Ціхановська О.М. Формування соціально-економічних передумов роз-
витку сільських територій: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. 
аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01309 А] УДК 332.122:338.436 

168. Шпильова Ю.Б. Основні напрями розвитку і розміщення соціальної 
інфраструктури в умовах транзитивної економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2006-01438 А] УДК 332.1 

169. Шубалий О.М. Стратегічне планування економічної діяльності господарсь-
ких комплексів (на прикладі лісогосподарських комплексів Волинської області): 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — 
Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2006-01440 А] 

 УДК 332.14 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

170. Бакай В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на 
промислових підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Хмель-
ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2006-01537 А] УДК 334.716:330.142.211.4 

171. Боровик Ю.Т. Формування організаційних структур будівельних фірм у 
відповідності до умов ринку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Укр. держ. 
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акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 — 16 (15 назв). — 
[2006-01698 А] УДК 334.75:69 

172. Власенко І.В. Функціонування малих підприємств в економіці України: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2006-01595 А] 

 УДК 334.012.64(477) 
173. Димитров М.Ф. Роль сучасних професійних громадських організацій Ук-

раїни у формуванні спеціалістів (філософсько-освітній аспект): Автореф. дис. ... 
канд. філософ. наук: (09.00.10) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-01631 А] УДК 334.012.46 

174. Ермоленко О.Г. Активізація підприємницької діяльності малих рекреа-
ційних підприємств Криму: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Таврійс. 
нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — [2006-01953 А] УДК 334.012.32 

175. Крючков Л.В. Міжнародні корпоративні стратегії злиття і поглинання у 
високотехнологічних секторах економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) 
/ Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (5 назв). — [2006-02149 А] УДК 334.758 

176. Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування акціонерних товариств  
в економіці України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
[2006-00974 А] УДК 334.722.8(477) 

177. Саприкіна Н.В. Транснаціональні корпорації в системі інтернаціоналіза-
ції світового суспільного виробництва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / 
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15  
(5 назв). — [2006-00990 А] УДК 334.726 

178. Юріна Н.О. Система підприємництва в країнах з перехідною економікою: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 
16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14. — [2006-01465 А] УДК 334.012.64 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 
На ступінь доктора 

179. Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового капіталу в економічній системі Ук-
раїни: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — [2006-01801 А] 

 УДК 336.7 
180. Васильченко З.М. Трансформація діяльності комерційних банків в еконо-

міці держави: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (35 назв) та в під-
рядк. прим. — [2006-01726 А] УДК 336.71:338 

181. Вовчак О.Д. Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності 
в Україні: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2006. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (87 назв). — [2006-01599 А] 

 УДК 336.71:330.322](477) 
182. Козюк В.В. Центральні банки в умовах глобалізації: основні напрями 

трансформації монетарної політики національного та міжнародного рівня: Автореф. 
дис. ... д-ра екон. наук: (08.05.01) / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН Ук-
раїни. — К., 2006. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (49 назв). — [2006-02097 А] 

 УДК 336.71:339.9 
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183. Шульга Н.П. Інтегрована система контролінгу в управлінні банком: Авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. —  
31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—27 (39 назв). — [2006-01446 А] УДК 336.71.078.3 

На ступінь кандидата 

184. Балянт Г.Р. Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення 
та розвитку ринкових відносин: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. 
держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18. — [2006-01542 А] 

 УДК 336.77.067.22 
185. Березовик В.М. Кредитування банками України сільськогосподарських 

підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т  
ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— [2006-01819 А] УДК 336.77 

186. Блага Н.В. Державне регулювання фондового ринку в Україні: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-01557 А] УДК 336.76(477) 

187. Бобров Є.А. Кредитування розвитку малого підприємництва в Україні: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01559 А] 

 УДК 336.27 
188. Васькович І.М. Забезпечення фінансової стійкості банків України в умо-

вах ринку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж. — Львів, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006- 01580 А] 

 УДК 336.711(477) 
189. Вовна Н.І. Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резер-

ви зростання: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. 
— Тернопіль, 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
 (8 назв). — [2006-01737 А] УДК 336.145:352 

190. Гармидаров П.П. Комплексне рейтингове оцінювання фінансово-кредит-
ної діяльності банку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / НАН України,  
Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— [2006-01609 А] УДК 336.71 

191. Гончаренко О.М. Фінансові методи управління інвестиційними проекта-
ми: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 
2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01778 А] 

 УДК 336.531.2 
192. Жарко Р.П. Теоретико-методичні засади удосконалення податкового ре-

гулювання підприємницької діяльності (на прикладі підприємств м. Ніжина та Ні-
жинського району Чернігівської області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17. — [2006-01972 А] УДК 336.22:658.1](477.51-21) 

193. Жибер Т.В. Бюджетний процес та його оптимізація в Україні: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 
2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-01977 А] 

 УДК 336.142.4(477) 
194. Ісмаілов В.Б. Банківське кредитування суб’єктів господарювання в умо-

вах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр. 
с. 15—16 (10 назв). — [2006-02047 А] УДК 336.77(477) 
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195. Костюк О.В. Управління ліквідністю грошового ринку на основі моделю-
вання попиту на банківські резерви: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / 
Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. — Суми, 2006. — 18 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-02124 А] УДК 336.7 

196. Світлак І.І. Організаційно-правові засади провадження посередницької 
діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 
22 с. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — [2006-00998 А] УДК 336.24.07 

197. Сидорович О.Ю. Оподаткування доходів фізичних осіб: фіскальні пріо-
ритети та асиметрії вибору в персональному податковому менеджменті: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2006. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — [2006-01031 А] УДК 336.221 

198. Тарасюк М.В. Бюджетування в торговельних підприємствах та об’єднан-
нях: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2006. — 26 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (24 назв). — [2006-01136 А] 

 УДК 336.145:658.8 
199. Франів І.А. Довготермінове дисконтування в системі економічного 

оцінювання виробничо-господарської діяльності підприємства: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 21 с., 
включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2006-01282 А] 

 УДК 336.777.7:658.15 
200. Христофорова О.М. Управління кредитними потоками банку: Автореф. 

дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Нац. банк України, Укр. акад. банк. справи. — 
Суми, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 1718 (15 назв) та в підрядк. прим. — 
[2006-01297 А] УДК 336.717.18 

201. Шевченко О.М. Формування ринку цінних паперів в трансформаційній 
економіці: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. 
— Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-01407 А] 

 УДК 336.761 

338 Економічне становище. Економічна політика.  
Управління та планування в економіці. Галузева економіка. 

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

202. Коломієць Г.М. Спряження невизначеності господарських систем та їхнє 
реформування: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Ка-
разіна. — Х., 2006. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—31 (30 назв). — [2006-02102 А] 

 УДК 338.24.021.8 
203. Філиппова С.В. Методологія управління трансформаційними процесами 

в промисловому виробництві: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.07.01) / НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2006. — 36 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — [2006-01245 А] УДК 338.45:005.591.6 

На ступінь кандидата 

204. Акєнтьєва О.Б. Підвищення економічної ефективності системи внутріш-
нього контролю підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН 
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України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (22 назви). — [2006-01800 А] УДК 338.246.025 

205. Балко О.В. Системний підхід до аналітичної оцінки тіньової виробничої 
діяльності промислових фірм: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Нац. 
техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — [2006-01540 А] УДК 338.45:343.37 

206. Бандуров В.В. Робастна оцінка інноваційного рівня промислового вироб-
ництва (на прикладі чорної металургії): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01663 А] УДК 338.28:338.45:669.1 

207. Бутенко О.І. Організація управління та регулювання фінансово-кредит-
них систем у перехідних економіках: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / 
Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (9 назв). — [2006-01714 А] УДК 338.24:336 

208. Вязовик С.М. Формування стратегії фінансування інвестиційних програм 
підприємств птахівництва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН Украї-
ни, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006-01744 А] УДК 338.434:330.322 

209. Дзюба П.В. Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК: Авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01632 А] УДК 338.5 

210. Дідковська Л.І. Економічний механізм раціонального використання та 
охорони земельних ресурсів в аграрній сфері: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.07.02) / НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01908 А] УДК 338.436 

211. Дрьомін М.С. Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі під-
приємств залізничного транспорту): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2006-01944 А] УДК 338.47 

212. Духновська Л.М. Вплив державного регулювання на ефективність діяль-
ності підприємств цукрової промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — [2006-01951 А] УДК 338.242:664.1 

213. Жегус О.В. Формування маркетингово-орієнтованої цінової політики в 
підприємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / 
Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16 (11 назв). — [2006-01975 А] УДК 338.53:658.87 

214. Жинчин М.Я. Підвищення економічної ефективності хутрового звірів-
ництва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (14 назв). — [2006-01978 А] УДК 338.436:636.93 

215. Журавель В.В. Удосконалення системи регулювання економічних про-
цесів регіонального сегмента фондового ринку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) 
/ Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (12 назв). — [2006-01985 А] УДК 338.246.025.2:336.76 

216. Іванилова О.А. Формування економічних взаємовідносин у зерновому 
підкомплексі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
[2006-02026 А] УДК 338.436:633.1 
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217. Кравчук О.М. Структуризація функціонування допоміжного виробництва 
промислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Хмельниц. 
нац. ун-т. — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. —  
[2006-02135 А] УДК 338.3 

218. Сібрук В.Л. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в аеронавігацій-
ній системі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.04) / Нац. авіац. ун-т. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01042 А] 

 УДК 338.45:656.7 
219. Старицька О.П. Ресурсозбереження в системі економічного механізму 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
політики". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). —  
[2006-01091 А] УДК 338.43 

220. Тельнова Г.В. Антикризове управління машинобудівним підприємством: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріу-
поль, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01145 А] 

 УДК 338.24.021.8:338.124.4:621 
221. Трачова Д.М. Напрями підвищення економічної ефективності овочів-

ництва закритого ґрунту: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. 
аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2006-01178 А] УДК 338.43:635.1/.8 

222. Тройнікова О.М. Економічний критерій підвищення ефективності тех-
нічних засобів транспортного обслуговування на залізничних переїздах: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.07.04) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 
17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2006-01183 А] УДК 338.47:656.2 

223. Удова Л.О. Соціальні аспекти трансформації організаційної структури 
сільського господарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН України, 
Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-01198 А] УДК 338.43 

224. Фаїзов А.В. Економічний механізм формування і функціонування ринку 
ріпаку та продуктів його переробки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02). — 
К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2006-01218 А] 

 УДК 338.436:633.85](477.87) 
225. Фанг М. Економічна та соціальна оцінка розвитку підприємництва в про-

мисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. 
політехн. ін-т". — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — 
[2006-01221 А] УДК 338.2:334.012.64](477+510) 

226. Федорчук О.М. Шляхи підвищення економічної ефективності викорис-
тання основних засобів АПК регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / 
Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-01235 А] УДК 338.436(477.72):330.522.2 

227. Філіпішина Л.М. Формування цінової політики підприємств роздрібної 
торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.05) / Харк. держ. ун-т харчування 
та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2006-01281 А] 

 УДК 338.53:658.87 
228. Цимбалюк Ю.А. Становлення та функціонування ринку картоплі на 

регіональному рівні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. 
ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
[2006-01308 А] УДК 338.436:635.21 
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229. Черненко С.М. Розвиток малого підприємництва в агропродовольчому 
комплексі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН України, Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — [2006-01341 А] УДК 338.436:334.012.64 

230. Чернікова Н.М. Формування механізму комплексного розвитку сільсько-
господарського виробництва з використанням обслуговуючої кооперації: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / М-во аграр. політики України, Луган. нац. аграр. 
ун-т. — Луганськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). —  
[2006-01346 А] УДК 338.432:631.115.8 

231. Шіковець К.О. Моделювання управління економічним розвитком під-
приємств (на прикладі легкої промисловості): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.01) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2006-01425 А] УДК 338.2 

232. Шпак Ю.В. Формування і розвиток агропромислового виробництва  
в регіоні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр.  
ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
[2006-01437 А] УДК 338.436(477.46) 

233. Шульга Л.В. Організаційно-економічний розвиток енергоощадження у 
виробництві молока: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. 
аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— [2006-01445 А] УДК 338.43:621.316:637.1 

234. Щербатюк О.М. Комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій 
місцевих товаровиробників (на прикладі м’ясо- та молокопереробних підприємств 
Криворіжжя): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т  
ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— [2006-01454 А] УДК 338.82 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

235. Березін О.В. Організаційно-економічний механізм формування і розвитку 
продовольчого ринку України: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.07.02) / Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 34 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—31. — [2006-01671 А] УДК 338.439.5(477) 

На ступінь кандидата 
236. Баланін О.М. Стратегія трансформації виробництва зерна в Криму й 

основні напрями підвищення його економічної ефективності: Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 
19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-01539 А] 

 УДК 338.436:633.1](477.75) 
237. Бондаренко Д.В. Концептуальні основи забезпечення економічного розвит-

ку вищих навчальних закладів України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). —  
[2006-01834 А] УДК 338.2:378(477) 

238. Федоренко Р.М. Організаційно-економічні засади розвитку системи обо-
ронного планування в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (21.04.01) / Нац.  
ін-т стратег. дослідж. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). 
— [2006-01227 А] УДК 338.26:355/359 
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239. Шеленко Д.І. Пореформений розвиток сільськогосподарських підприємств 
Івано-Франківського Прикарпаття: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2006-01412 А] УДК 338.43:631.11](477.86) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 

240. Вершицький А.В. Формування та розвиток мережі підприємств авто-
мобільного туризму в Криму: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Таврійс. 
нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 ( 6 назв). — [2006-01589 А] УДК 338.48-052:796.7](477.75) 

241. Ганієва А.К. Управління розвитком дитячих санаторно-курортних та 
оздоровчих закладів АР Крим: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Таврійс. 
нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — [2006-01752 А] УДК 338.48:615.838-053.2](477.75) 

242. Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних 
підприємств України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16. — 
[2006-01627 А] УДК 338.48(477) 

243. Сидоренко І.О. Управління якістю туристичних послуг в умовах конку-
рентного середовища: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / М-во економіки 
України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
[2006-01125 А] УДК 338.486 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь кандидата 

244. Бобарикіна О.М. Організація маркетингових досліджень туристичного 
продукту: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приват. вищ. навч. закл. 
"Крим. ін-т економіки та господар. права". — Сімферополь, 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-01686 А] УДК 339.138:338.48 

245. Гаркуша В.В. Економічно-інституційні аспекти регулювання монополь-
ної влади в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Дніпропетр. держ. 
аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с.18 (4 назви). — 
[2006-01608 А] УДК 339.13.012.434(477) 

246. Голосов О.О. Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу 
України на світовому ринку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2006-01775 А] УДК 339.137.2:338.24:633.1](477) 

247. Дмитрук М.М. Маркетингова стратегія підприємства на ринку продуктів 
харчування в умовах сезонних коливань попиту: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 23 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2006-01635 А] УДК 339.138:664 

248. Єременко А.В. Інтелектуальна власність в глобальній торговій системі: Авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — 
К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01963 А] УДК 339.166.5 
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249. Журило І.В. Маркетолого-конструкторська інтеграція у забезпеченні кон-
курентоспроможності нових виробів підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16 (8 назв). — [2006-01986 А] УДК 339.137.2:658.589 

250. Корольова-Казанська О.В. Управління вексельним оборотом торговельного 
підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2006-02120 А] УДК 339.18 

251. Кохан Д.О. Недобросовісна зовнішня конкуренція та методи захисту від 
неї національного ринку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (9 назв). — [2006-02128 А] УДК 339.137.27 

252. Кривешко О.В. Управління збутовою діяльністю підприємств в умовах 
ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — [2006-02143 А] УДК 339.146.2 

253. Хромов І.О. Товарні біржі України в період нової економічної політики 
(1921—1928 рр.): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.04) / НАН України, Ін-т 
світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(16 назв). — [2006-01295 А] УДК 339.172(477):338.2 

254. Щебликіна І.О. Розвиток лізингу для забезпечення оновлення основних 
засобів сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) 
/ Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2006-01455 А] УДК 339.187.6:631.11 

255. Щербина Л.В. Теоретичні засади дослідження енергоринку України та 
його суб’єктів в умовах трансформації економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.01) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-01459 А] УДК 339.13.017:620.91 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 
256. Трішкіна Н.І. Товарна політика оптового підприємства в системі марке-

тингу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2006. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — [2006-01182 А] УДК 339.337 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 
На ступінь доктора 

257. Довгаль О.А. Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відно-
синах у процесі глобалізації економіки: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.01.01) / 
Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30  
(45 назв). — [2006-01637 А] УДК 339.5 

На ступінь кандидата 
258. Вдовин М.Л. Математичне моделювання в управлінні експортно-імпорт-

ними операціями країн Центральної та Східної Європи: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.03.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006-01729 А] УДК 339.56:519.86](4-01) 

339.7 Міжнародні фінанси 
На ступінь кандидата 

259. Аль Хазалех Маджид Мохаммад Халед. Управління інвестиційними 
процесами країн, що розвиваються: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / 
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Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 
[2006-01527 А] УДК 339.727.22 

260. Анісімов А.Є. Інтеграція України до світового капіталу в умовах глоба-
лізації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01531 А] УДК 339.727(477) 

261. Білозубенко В.С. Участь України в регіональних інтеграційних процесах 
в умовах глобалізації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2006-01556 А] 

 УДК 339.727(477) 
262. Вербенська В.М. Стійкість банківської системи в умовах лібералізації 

міжнародної торгівлі фінансовими послугами (на прикладі країн Центральної та 
Східної Європи): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01585 А] 

 УДК 339.732(4-11) 
263. Чугаєв О.А. Економічні фактори виникнення та запобігання валютним 

кризам (регіональний аспект): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — [2006-01370 А] УДК 339.747 

339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. 
Міжнародні економічні відносини. Світове господарство. Глобалізація 

економіки 

На ступінь доктора 
264. Балян А.В. Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та 

Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології, ме-
тодів і практики): Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (12 назв). — 
[2006-01541 А] УДК 339.923(477+439) 

На ступінь кандидата 
265. Бабінська О.В. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток підприєм-

ництва в прикордонному регіоні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2006-01658 А] УДК 339.923:332.135 

266. Божидарнік Н.В. Регіональна асиметрія в Європейському Союзі та меха-
нізми її регулювання: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2006-01563 А] УДК 339.926:061.1ЄС 

267. Бондарець М.В. Стратегії трансформації воєнних економік розвинутих 
країн в умовах глобалізації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(15 назв). — [2006-01696 А] УДК 339.82:355/359 

268. Євдоченко О.О. Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної 
економічної діяльності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2006-01956 А] УДК 339.92 

269. Єсаян Е.М. Механізм інтегрування України в євроазіатські економічні струк-
тури: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2006-01968 А] УДК 339.92(477) 
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270. Жеваго А.В. Державне регулювання міжнародної економічної діяльності 
в глобальних умовах розвитку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(8 назв). — [2006-01974 А] УДК 339.924 

271. Чесноков А.В. Зовнішньоекономічна безпека держави в умовах євро-
пейської інтеграції України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(8 назв). — [2006-01355 А] УДК 339.92(477:4) 

272. Чікіна Ю.В. Конкурентні механізми глобалізації світової економіки: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. —  
17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2006-01360 А] УДК 339.92:339.137.2 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право в цілому. Пропедевтика.                                                      
Юридичні методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь кандидата 

273. Варич О.Г. Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, тенден-
ції розвитку в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — [2006-01578 А] УДК 340.15(477) 

274. Гетьман О.М. Теоретико-методологічні проблеми історико-правової нау-
ки в працях українських вчених ХІХ — початку ХХ сторіччя: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.01) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2006. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (3 назви). — [2006-01866 А] УДК 340.12"18/19" 

275. Кушнір Н.П. Правова культура у першій Чехословацькій республіці 
(1918—1938 рр.): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006- 02173 А] 

 УДК 340.15(437)"1918/1938" 
276. Шинкарук Я.І. Правові засади організації та діяльність Міністерства внутріш-

ніх справ Української Народної Республіки доби Директорії (листопад 1919 — 1921 рр.): 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-01416 А] УДК 340.13+94(477)"1919/1921" 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
277. Васецький В.Ю. Доктрина прав людини в романо-германській правовій 

системі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2006-01720 А] УДК 341.231.14 

278. Довгань В.М. Правовий статус Європейського Парламенту в системі 
органів Європейського Союзу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
[2006-01918 А] УДК 341.11 

279. Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-02064 А] УДК 341.96:347.65 
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280. Смелік В.Б. Міжнародно-правові засади інституційної системи Інтерполу: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2006. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—20 (9 назв). — [2006-01058 А] 

 УДК 341.4 
281. Щокіна О.О. Правовий звичай міжнародної торгівлі як джерело міжна-

родного приватного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 
— [2006-01463 А] УДК 341.9 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
282. Єрмолаєв В.М. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-

правове дослідження): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (24 назви). 
— [2006-01966 А] УДК 342.5(477)(091) 

283. Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права: Автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.07) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 32 с. 
— Бібліогр.: с. 26—29. — [2006-02154 А] УДК 342.95 

На ступінь кандидата 
284. Алмаші І.М. Реалізація прав національних меншин в Україні: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-01802 А] 

 УДК 342.726-054.57 
285. Бальцій Ю.Ю. Правовий статус міського голови в Україні: Автореф.  

дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2006. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2006-01812 А] УДК 342.553 

286. Бондаренко І.О. Організаційно-правові основи надання послуг в галузі 
митної справи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. по-
датк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). —  
[2006-01566 А] УДК 342.951:339.543](477) 

287. Варивода В.І. Адміністративно-правова протидія проституції: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2006-01718 А] УДК 342.951:351.764 

288. Гончаренко О.М. Розвиток економічних прав людини і громадянина в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Ін-т законодав. Верховної Ра-
ди України. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01777 А] 

 УДК 342.72/.73(477) 
289. Дерець В.А. Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади 

та їхнє правове регулювання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / НАН Ук-
раїни, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (12 назв). — [2006-01902 А] УДК 342.5 

290. Івершенко Л.А. Конституційне право людини і громадянина на приватну 
власність в Україні та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-02037 А] УДК 342.739+347.23](477) 

291. Руденко А.В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-00957 А] УДК 342.9 
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292. Федоров І.О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства Ук-
раїни: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби 
України. — Ірпінь, 2006. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2006-01231 А] 

 УДК 342.9(477) 

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. 
Криміналістика. Карні злочини 

На ступінь доктора 

293. Богатирьов І.Г. Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі 
(теорія і практика їхнього виконання кримінально-виконавчою інспекцією): Авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 27—30. — [2006-01688 А] УДК 343.8 

294. Удалова Л.Д. Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кри-
мінальному процесі України: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. 
ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 28, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 23—26  
(12 назв). — [2006-01196 А] УДК 343.144+343.132 

На ступінь кандидата 

295. Авдєєва Г.К. Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної 
аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ): Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2006-01642 А] УДК 343.98 

296. Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета 
покарання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2006-01810 А] 

 УДК 343.26 
297. Басиста І.В. Пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним спосте-

реженням: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — 
К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2006-01546 А] УДК 343.132:343.985 

298. Бородовська Н.О. Забезпечення кримінально-процесуального статусу 
особи, засудженої судами України до позбавлення волі: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01570 А] УДК 343.156(477) 

299. Бугера О.І. Проблеми використання засобів масової інформації для запо-
бігання злочинів серед неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / 
Акад. адвокатури України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2006-01708 А] УДК 343.851-053.6 

300. Дондик Н.Я. Використання спеціальних бухгалтерських знань при роз-
слідуванні економічних злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2006-01923 А] 

 УДК 343.98 
301. Дорофеєва Л.М. Дізнання в митних органах: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2006-01925 А] УДК 343.123.1 

302. Дунаєвська Л.Г. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, 
скоєних при наданні медичної допомоги: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 
— [2006-01948 А] УДК 343.98 
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303. Заїка С.О. Строки у кримінальному процесі України в контексті євро-
пейських стандартів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01997 А] 

 УДК 343.1+343.98 
304. Заславська М.Г. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання 

обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей: соціальна обумовленість і склад 
злочину: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). —  
[2006-02008 А] УДК 343.62 

305. Захаров Д.О. Правова природа та система рішень апеляційного суду у 
кримінальному судочинстві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18  
(6 назв). — [2006-02009 А] УДК 343.15 

306. Іванюк Т.І. Обставини, які пом’якшують покарання, за кримінальним 
правом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2006. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (10 назв). — [2006-02033 А] 

 УДК 343.21 
307. Кулініч О.М. Економічні механізми боротьби з відмиванням грошей: ук-

раїнські завдання в контексті міжнародного досвіду: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук.: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. 
— 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2006-02159 А] УДК 343.9.024:336.7 

308. Лук’яненко С.О. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фі-
нансовій системі та їхнє запобігання в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(6 назв). — [2006-02190 А] УДК 343.851:336.73](477) 

309. Смелік В.Б. Кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів у сфері 
підприємництва (проблеми методики розслідування): Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (16 назв). — [2006-01059 А] УДК 343.53 

310. Солдатенко О.А. Досудове слідство в Україні: становлення та перспекти-
ви розвитку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2006-01071 А] 

 УДК 343.98(477) 
311. Стеценко Ю.В. Науково-методичні засади використання засобів масової 

інформації при розслідуванні злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) 
/ Акад. адвокатури України. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 
[2006-01102 А] УДК 343.1+343.98 

312. Філей Ю.В. Кримінально-правові санкції та їхнє застосування за злочини 
проти власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Іва-
на Франка. — Львів, 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2006-01244 А] 

 УДК 343.7 
313. Хірсін А.В. Криміналістичне забезпечення розслідування корисливо-на-

сильницької організованої злочинної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(9 назв). — [2006-01278 А] УДК 343.9.02 

314. Шведова О.В. Комплексне криміналістичне дослідження документів, ви-
конаних за допомогою комп’ютерних технологій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — [2006-01398 А] УДК 343.982.4 
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315. Щербакова Г.В. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з ме-
тою заволодіння приватним майном громадян: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) 
/ Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
[2006-01458 А] УДК 343.985+343.102 

346 Господарське право.                                                                
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь кандидата 
316. Квасніцька О.О. Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН Ук-
раїни, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(8 назв). — [2006-02071 А] УДК 346.1 

317. Юлдашев С.О. Правове регулювання третейського розгляду господарсь-
ких спорів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН України, Ін-т  
екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 
[2006-01468 А] УДК 346.16+347.918 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 
318. Керимов С.Г. Представництво за законом в цивільному праві України: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НДІ приват. права і підприємництва 
Акад. прав. наук України. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). —  
[2006-02072 А] УДК 347.191.4(477) 

319. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і 
права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
[2006-01101 А] УДК 347.12:340.111.5 

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності 

На ступінь кандидата 
320. Геєнко М.М. Земельна іпотека в аграрному виробництві: Автореф. дис. ... 

канд. екон. наук: (08.04.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-01757 А] 

 УДК 347.278 
321. Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2006-01615 А] УДК 347.27 

322. Титова О.В. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на 
підприємствах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН України, Ін-т 
екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
[2006-01158 А] УДК 347.238+347.471.045 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 
323. Великорода О.М. Договір довічного утримання: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: (12.00.03) / НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — 
К., 2006. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2006-01852 А] УДК 347.45./47 
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324. Майданик Н.І. Цивільно-правове регулювання договорів гри та парі  
в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави 
і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). —  
[2006-02197 А] УДК 347.465(477) 

325. Тарасенко Л.В. Цивільно-правова відповідальність за порушення грошо-
вих зобов’язань: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— [2006-01135 А] УДК 347.42 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право, зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 
326. Антонов С.В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди 

здоров’ю при наданні платних медичних послуг: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2006-01804 А] УДК 347.5 

327. Фролов М.М. Відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ 
України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Акад. прав. наук України, 
НДІ приват. права і підприємництва. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — [2006-01256 А] УДК 347.53:351.74(477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства 
На ступінь кандидата 

328. Антошкіна В.К. Договірне регулювання відносин подружжя: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006- 01534 А] УДК 347.61/.64:347.44 

347.73 Фінансове право 
На ступінь доктора 

329. Алісов Є.О. Проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні: 
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.07) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2006. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (23 назви). — [2006-01526 А] 

 УДК 347.73:336.741.236.2 
330. Безклубний І.А. Теоретичні проблеми банківських правочинів: Автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. 
— 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 та в підрядк. прим. — [2006-01669 А] УДК 347.734 

На ступінь кандидата 
331. Сударенко О.В. Правове регулювання фінансування житлового будів-

ництва в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 
— [2006-01110 А] УДК 347.73:332.824](477) 

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. 
Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, 

проектів, найменувань тощо 
На ступінь кандидата 

332. Бонтлаб В.В. Цивільно-правове регулювання доменних імен: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-01835 А] УДК 347.77.025 
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333. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, то-
варів і послуг у цивільному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(14 назв). — [2006-02092 А] УДК 347.77(477) 

334. Кулініч О.О. Інформація з обмеженим доступом як об’єкт цивільних прав: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НДІ приват. права і підприємництва 
НАНУ. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2006-02160 А] 

 УДК 347.77:347.122](477) 

347.78 Мистецька та літературна власність. Авторське право 
На ступінь кандидата 

335. Ващинець І.І. Цивільно-правова охорона авторських прав в умовах роз-
витку інформаційних технологій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — [2006-01850 А] УДК 347.78 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 
На ступінь кандидата 

336. Городовенко В.В. Проблеми незалежності судової влади: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.10) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01875 А] УДК 347.97/.99 

337. Лазько Г.З. Правова природа процесуального представництва у цивільно-
му процесі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2006-02177 А] 

 УДК 347.965.43 
338. Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2006-00980 А] УДК 347.921 

339. Середа В.О. Проблеми підвищення ефективності діяльності прокурора з 
підтримання державного обвинувачення в суді: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.10) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-01124 А] УДК 347.963 

340. Шицький І.Б. Правовий статус місцевих господарських судів в Україні: 
становлення і розвиток: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.10) / Акад. адвока-
тури України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. 
— [2006-01420 А] УДК 347.995:346.1 

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених 
пунктів. Будівельне право. Житлове право  

На ступінь кандидата 
341. Чабаненко М.М. Методи правового регулювання аграрних відносин: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.06) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-01316 А] УДК 349.42 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 

342. Грицяк І.А. Розвиток європейського управління в контексті впливу на 
державне управління в Україні: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.01) / 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 36 с. — Бібліогр.:  
с. 28—33 (61 назва) та в підрядк. прим. — [2006-01797 А] УДК 35(477):061.1ЄС 
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343. Дзюндзюк В.Б. Методологічні засади оцінки та підвищення ефективності 
діяльності органів влади як публічних організацій: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. 
упр.: (25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 35 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 29—32 (29 назв). — [2006-01633 А] УДК 35.071 

На ступінь кандидата 

344. Долот В.Д. Державне управління стаціонарною медичною допомогою в 
Україні: стан і тенденції розвитку: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) 
/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (6 назв). — [2006-01920 А] УДК 35.07:614.2](477) 

345. Лелеченко А.П. Децентралізація в системі державного управління в Ук-
раїні: теоретико-методологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 
(25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2006-02179 А] УДК 35.071.6(477) 

346. Хаджирадєва С.К. Підготовка державних службовців до професійно-мов-
леннєвої комунікації: концептуальні засади й стратегія модернізації технологій: 
Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.03) / Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — К., 2006. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—32 (42 назви). —  
[2006-01262 А] УДК 35.08:81’27 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
347. Гуславський В.С. Управління співробітництвом ОВС України з право-

охоронними органами країн СНД: організаційно-правові засади: Автореф. дис. ...  
д-ра юрид. наук: (12.00.08) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 32—35 (28 назв). — [2006-01881 А] УДК 351.74(477+47-41) 

На ступінь кандидата 
348. Богашко О.Л. Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку 

регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки 
України. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — [2006-01689 А] 

 УДК 351.82(477.46) 
349. Боковикова Ю.В. Державне управління використанням мінерально-сиро-

винних ресурсів України: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2006. 
— 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01565 А] УДК 351:553.04](477) 

350. Василенко І.К. Протидія незаконної міграції населення країн Азії в Євро-
пу через територію України (організаційно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-01579 А] УДК 351.756:314.74 

351. Дудін Т.М. Формування системи державної підтримки іноземного інвес-
тування на регіональному рівні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-01946 А] УДК 351.82 

352. Жабинець О.Й. Державне регулювання страхової діяльності в Україні: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01970 А] УДК 351:368](477) 

353. Казанська О.О. Механізми державного управління підприємствами сфе-
ри інформаційних послуг: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / До-
нец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
[2006-02053 А] УДК 351:621.397.743 
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354. Ключка В.Л. Механізм антикризового державного регулювання галузе-
вих ринків: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Донец. держ. ун-т 
упр. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). —  
[2006-02080 А] УДК 351.82:338.516.4 

355. Курило Т.М. Державне управління підготовкою керівників для охорони 
здоров’я України в умовах європейської інтеграції: Автореф. дис. ... канд. наук з 
держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-02162 А] УДК 351.773:614.23](477) 

356. Лошинська О.М. Формування механізму державної підтримки інновацій-
ної діяльності малого підприємництва: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 
(25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (14 назв). — [2006-02188 А] УДК 351.82 

357. Рудий В.М. Державне регулювання автономізації закладів охорони здо-
ров’я в Україні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 
— [2006-00955 А] УДК 351.77.072.6 

358. Скляренко В.Є. Прогнозування впливу чинників соціальної динаміки на 
державне управління забезпеченням населення України лікарськими засобами: Авто-
реф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — К., 2006. — 20 с.: схема. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). —  
[2006-01050 А] УДК 351.77 

359. Травянко О.І. Розвиток малих форм господарювання у взаємодії з орга-
нами місцевого самоврядування: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.04) / 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — [2006-01177 А] УДК 352:346.26 

360. Фесенко Н.С. Державне регулювання розвитку культури на регіонально-
му рівні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2006-01239 А] УДК 351.85 

361. Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Ук-
раїні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — 
К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2006-01342 А] УДК 352.553.4(477) 

362. Шафоростова М.М. Удосконалення державного управління поводженням 
з відходами на основі розвитку функцій екологічного аудита: Автореф. дис. ... канд. 
наук з держ. упр.: (25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01392 А] УДК 351.777.61:502.17 

363. Юрченко Ю.Д. Державне управління в сфері соціального захисту насе-
лення: теоретико-методологічні аспекти: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 
(25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01466 А] УДК 351.84(477) 

364. Юшина С.І. Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні (орга-
нізаційно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Київ. нац. 
ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2006-01474 А] 

 УДК 351.82:339.5 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 
364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 
365. Швед О.В. Сексуальна експлуатація неповнолітніх як соціальне явище: 

тенденції і шляхи профілактики: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. 
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нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(18 назв). — [2006-01397 А] УДК 364-78-053.2 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання.                                    
Навчальні плани, програми, предмети 

На ступінь доктора 

366. Братаніч Б.В. Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу: 
Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.10) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 
освіти. — К., 2006. — 35 с. — Бібліогр.: с. 31—32 (19 назв). — [2006-01700 А] 

 УДК 37.013.73 
367. Вікторов В.Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проб-

лема: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.10) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. 
наук України. — К., 2006. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (20 назв). — [2006-01736 А] 

 УДК 37.014.5 
368. Тхоржевська Т.Д. Розвиток теорії та практики виховання дітей на засадах 

православної моралі в історії педагогіки України: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 
(13.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 38 с. — Бібліогр.:  
с. 29—33 (39 назв). — [2006-01190 А] УДК 37.014.524 

На ступінь кандидата 
369. Бессонова Т.І. Система психолого-педагогічного захисту соціально за-

недбаних дітей і підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т педа-
гогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 20, [1] с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — [2006-01554 А] 

 УДК 37.013.77:376.56 
370. Бутенко Г.П. Діагностування навчальних досягнень учнів у системі 

шкільної освіти Великої Британії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Нац. 
пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— [2006-01844 А] УДК 37.013(410) 

371. Васильєва О.В. Формування морально-естетичної культури учнівської 
молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині (кінець ХІХ — початок  
ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т  
ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-01724 А] УДК 37.034.036:78.087.68](477.54/.62)"18/19" 

372. Волошко Л.Б. Формування професійної компетентності майбутніх фахів-
ців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2006-01742 А] УДК 37.013.32:796 

373. Герасімова О.В. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до дифе-
ренціації змісту навчання в професійно-технічних навчальних закладах аграрного 
профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-
хайла Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— [2006-01759 А] УДК 37.013.32:81’243 

374. Долгая Н.В. Виховання духовності старшокласників засобами молодіжної му-
зичної субкультури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Хер-
сон, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2006-01639 А] УДК 37.017.92 
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375. Зарицька В.В. Формування у старшокласників здатності до самореаліза-
ції: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. 
— Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назви). — [2006-02006 А] 

 УДК 37.015.3+159.922.8 
376. Ільченко О.Ю. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20 — 

30-ті рр. ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед.  
ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр. с. 17—18  
(20 назв). — [2006-02044 А] УДК 37.035-058.51(477.53)"19" 

377. Свердлова Т.Г. Теоретичні засади процесу гуманізації освіти в Японії: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — 
К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2006-01000 А] УДК 37.013(520) 

378. Сидоренко І.І. Проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогіч-
ній пресі другої половини ХІХ — початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с.: схема. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2006-01026 А] УДК 37.041"18/19" 

379. Усачова Г.М. Формування основ гуманістичного світогляду молодших 
школярів засобами українського національного виховання: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.16) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 19 с.: табл. 
— Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-01207 А] УДК 37.035.6(477) 

380. Утюж І.Г. Реалізація освітнього потенціалу особистості в інформаційному 
суспільстві: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Запоріз. нац. ун-т. — 
Запоріжжя, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — [2006-01212 А] УДК 37.013.73 

381. Шевченко Н.Ю. Соціально-педагогічні засади формування усвідомле-
ного ставлення батьків до прав дитини: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / 
Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2006. — 21 с., включ. обкл.: 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01406 А] УДК 37.013.42 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 

На ступінь доктора 

382. Семеног О.М. Система професійної підготовки майбутніх учителів ук-
раїнської мови і літератури (в умовах педагогічного університету): Автореф. дис. ... 
д-ра пед. наук: (13.00.04) / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. 
освіти. — К., 2006. — 40, [1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (72 назви). 
— [2006-01010 А] УДК 371.134:[811.161.2+821.161.2 

На ступінь кандидата 

383. Бигар Г.П. Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідно-
мовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2006-01677 А] УДК 371(71)(=161.2):070 

384. Вдовиченко Р.П. Діяльність міського управління освіти з підвищення 
управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. 
— К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2006-01730 А] 

 УДК 371.113 
385. Вишківська В.Б. Формування у майбутніх учителів здатності до конструю-

вання навчально-пізнавальної діяльності школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 



 44

(13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — [2006-01735 А] УДК 371.013 

386. Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів 
фізичної реабілітації в Канаді: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 
(24.00.03) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2006-01613 А] УДК 371.134:796.01](71) 

387. Дейніченко Т.І. Диференціація навчання в процесі групової форми його 
організації (на прикладі предметів природничо-математичного циклу): Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.09) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 
 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2006-01892 А] УДК 371.311 

388. Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвіт-
нього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. 
— К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назва). — [2006-02119 А] 

 УДК 371.14 
389. Розлуцька Г.М. Зміст шкільних підручників як фактор політкультурного 

виховання молодших школярів у Закарпатті (1919 — 1939 рр.): Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2006. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-00941 А] УДК 371.671.035.6(477.8) 

390. Собко С.Г. Формування особистісної активності майбутніх учителів фі-
зичного виховання у позааудиторній діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.07) / Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-01065 А] УДК 371.13:796 

391. Теличко Н.В. Організація навчання обдарованих молодших школярів у 
США: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
[2006-01144 А] УДК 371.212.3(73) 

392. Уварова А.М. Формування майстерності педагогічної розповіді у профе-
сійній підготовці майбутнього вчителя: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (18 назв). — [2006-01194 А] УДК 371.134 

393. Федоришин В.І. Формування виконавської майстерності студентів музич-
но-педагогічних факультетів у процесі колективного музикування: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 18 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2006-01229 А] УДК 371.134:78 

394. Черньонков Я.О. Формування професійної культури майбутнього вчи-
теля іноземної мови: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2006. — 20 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01348 А] УДК 371.13:81’243 

395. Шишкіна О.О. Формування системи понять про будову речення в процесі 
фахової підготовки вчителя хімії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. 
пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — [2006-01424 А] УДК 371.134:54 

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання. 
Початкова школа. Середня школа 

На ступінь доктора 
396. Статівка В.І. Взаємозв’язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів 

основної школи в процесі підготовки та створення текстів: Автореф. дис. ... д-ра пед. 
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наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 40 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 35—37 (50 назв). — [2006-01095 А] УДК 373.5.016:811.161.1 

На ступінь кандидата 

397. Авраменко О.Б. Формування культури праці в учнів 5 — 9 класів на уро-
ках трудового навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т 
ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
[2006-01643 А] УДК 373.5.016:62 

398. Арванітопуло Е.Г. Проектна методика навчання англійської мови на стар-
шому ступені ліцею: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. лінгв. 
ун-т. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2006-01807 А] УДК 373.5.016:811.111 

399. Блажко О.А. Організація пізнавальної діяльності учнів основної школи з 
початковим рівнем досягнень у навчанні хімії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01558 А] УДК 373.5.016:54 

400. Варяниця Л.О. Дитяча субкультура як фактор соціалізації молодшого 
школяра в навчально-виховному процесі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) 
/ Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) . — [2006-01719 А] УДК 373.3.013.42 

401. Василенко О.А. Розвиток математичного мислення учнів у загальноосвіт-
ніх школах України початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) 
/ Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— [2006-01721 А] УДК 373.025:51](477)"19" 

402. Вовкотруб Р.П. Розвиток усного мовлення учнів першого класу в процесі 
навчання грамоти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. — Одеса, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17  
(9 назв). — [2006-01598 А] УДК 373.3.016:811.161.2 

403. Гиря О.О. Методика вивчення хімічних елементів та їхніх сполук у кла-
сах хіміко-біологічного профілю загальноосвітніх шкіл: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2006-01761 А] УДК 373.5.016:544.116 

404. Гузьман О.А. Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологіч-
ний аналіз: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01878 А] 

 УДК 373.66:351.74](477) 
405. Козіброда Л.В. Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання ді-

тей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров’я: Автореф. дис. ... 
канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — 
Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-02096 А] 

 УДК 373.2.016:796.011.3 
406. Копіца Є.П. Збагачення словникового запасу учнів гімназії науковою нав-

чально-термінологічною лексикою на міжпредметній основі: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.02) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. — Одеса, 
2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-02113 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2' 373 
407. Роговенко М.М. Розвиток творчих здібностей учнів 10 — 11 класів у про-

цесі навчання історії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т 
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ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 
[2006-00934 А] УДК 373.5.016:94 

408. Татаренко М.Г. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засоба-
ми театрального мистецтва в умовах дозвілля: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.06) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 21 с.: діагр. — Біблі-
огр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01139 А] УДК 373.2.036 

409. Уличний І.Л. Формування потенціалу професійного самовдосконалення 
старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — 
К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-01201 А] 

 УДК 373.5.048.4 
410. Храброва В.Є. Методика вивчення "наскрізних" тем у шкільному курсі 

"Зарубіжна література": Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Акад. пед. наук 
України, Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(8 назв). — [2006-01293 А] УДК 373.016:82(1-87) 

411. Чепка О.В. Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах нав-
чально-виховного комплексу "Школа — дошкільний заклад": Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.08) / Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01330 А] УДК 373.29:371.382 

412. Черепаня Н.І. Організаційно-педагогічні умови підготовки дітей до школи: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.08) / Південноукр. держ. мед. ун-т ім. К.Д. Ушинсь-
кого. — Одеса, 2006. — 21 с. , включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 
[2006-01335 А] УДК 373.29.018 

413. Шуляк С.О. Педагогічні умови сприяння становленню особистості мо-
лодших школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (07.00.08) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 19 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2006-01444 А] УДК 373.3.03:027.625 

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб.                   
Спеціальні школи 

На ступінь доктора 
414. Сак Т.В. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю 

учнів із затримкою психічного розвитку в школі інтенсивної педагогічної корекції: 
Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: (19.00.08) / Акад. пед. наук, Ін-т спец. пед. — К., 
2006. — 40, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (52 назви). — [2006-00979 А] 

 УДК 376.4 

На ступінь кандидата 

415. Дробот Л.С. Формування санітарно-гігієнічної культури в розумово від-
сталих учнів у процесі навчання соціально-побутового орієнтування: Автореф.  
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки Акад. пед. наук України. — 
К., 2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — [2006-01936 А] УДК 376-056.36 

416. Качуровська О.Б. Корекція мовленнєвого розвитку молодших школярів 
із тяжкими вадами мовлення засобами комп’ютерних технологій: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.03) / Ін-т спец. педагогіки Акад. пед. наук України. — К., 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-02070 А] УДК 376.36:004.4 

417. Чеботарьова О.В. Організаційно-педагогічні умови індивідуального нав-
чання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: Автореф. дис. ... канд. пед. 
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наук: (13.00.03) / Ін-т спец. пед. Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2006-01325 А] УДК 376.1-056.29.042.1 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. 
Початкова та середня професійна освіта 

На ступінь кандидата 

418. Золотова Г.Д. Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки 
студентів (на прикладі навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації): Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-02021 А] УДК 377.013.42 

419. Степанець І.О. Становлення та розвиток середньої педагогічної освіти на 
Харківщині у ХХ столітті: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед. 
наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(13 назв). — [2006-01098 А] УДК 377.8(477.54)"19" 

378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади.  
Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 
420. Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості практичних психо-

логів у системі вищої освіти: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: (19.00.07) / Ін-т пси-
хології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.:  
с. 26—29. — [2006-01405 А] УДК 378.015.3 

421. Яворська Г.Х. Теоретичні та методичні засади формування соціально-
професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України: Автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. 
наук України. — К., 2006. — 45 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 37—42 (72 назви). 
— [2006-01477 А] УДК 378.14:351.74 

На ступінь кандидата 

422. Антонов Г.В. Педагогічні засади запобігання і розв’язання конфліктів у 
навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 
21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-01651 А] УДК 378.14 

423. Биконя О.П. Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних 
переговорів англійською мовою: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. 
нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(21 назва). — [2006-01822 А] УДК 378.147:811.111 

424. Вишневський П.Р. Педагогічне управління навчальним процесом у ви-
щому військовому навчальному закладі на основі інноваційних технологій: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України  
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (7 назв). — [2006-01590 А] УДК 378.112:355.23 

425. Горохівський О.Є. Формування пізнавальної активності курсантів вищих 
навчальних закладів Міністерства надзвичайних ситуацій у процесі вивчення спе-
ціальних дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. 
ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — [2006-01788 А] УДК 378.035 
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426. Дегтяр Г.О. Формування рефлексивної культури студентів педагогічних 
університетів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т  
ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2006-01891 А] УДК 378.016.036 

427. Дибкова Л.М. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компе-
тентності майбутніх економістів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Акад. 
пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — [2006-01905 А] УДК 378.016 

428. Євсєєва О.В. Система навчальних завдань як засіб формування вмінь пі-
знавальної діяльності у студентів природничих факультетів: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 21 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2006-01957 А] УДК 378.147 

429. Казьмірчук Н.С. Наступність змісту трудового навчання у педагогічних 
училищах і педагогічних університетах у процесі підготовки вчителя початкових 
класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Ко-
цюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2006-02054 А] УДК 378.147 

430. Коваленко Д.В. Педагогічні основи етико-правової підготовки майбут-
нього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. —  
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-02085 А] УДК 378.147:355.23 

431. Колєнцова В.М. Методика навчання правопису ветеринарних термінів (з 
використанням трилінгвальних зіставлень латинської, російської та української мов): 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — 
К., 2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2006-02100 А] 

 УДК 378.016:811.161.2' 35:619.09 
432. Ріхтер О.Є. Дидактичні засоби управління навчальною діяльністю май-

бутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін метрологічного профілю: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2006-00930 А] УДК 378.147 

433. Рожко М.М. Формування пластичної культури студентів мистецьких фа-
культетів педагогічних університетів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2006. — 20 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00938 А] УДК 378.147 

434. Савченко Г.О. Формування готовності майбутніх фахівців банківської 
справи до аналітичної діяльності засобами моделювання: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с.: табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — [2006-01001 А] УДК 378.147 

435. Сажко Г.І. Методика формування ергономічних знань та умінь майбутніх 
інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — [2006-00976 А] УДК 378.147:004 

436. Сапожников С.В. Екологічне виховання студентів вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації будівельного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (12 назв). — [2006-00989 А] УДК 378.147:69 

437. Сафонова В.Є. Інноваційні основи макроекономічного прогнозування роз-
витку системи вищої освіти України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / 
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:  
с. 15—18 (22 назви). — [2006-00992 А] УДК 378.014.54 
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438. Соколенко Т.М. Організація діяльності навчально-методичних комплек-
сів у вищих навчальних закладах Слобожанщини (друга половина ХІХ століття): 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. 
— Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-01068 А] 

 УДК 378.147(477.54/.62)(091) 
439. Соловйова Ю.О. Формування аксіологічної культури майбутнього вчителя: 

Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. 
— Х., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2006-01072 А] 

 УДК 378.147 
440. Солошич І.О. Методика формування екологічних знань у майбутніх інже-

нерів-електромеханіків у процесі навчання спеціальних дисциплін: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01074 А] УДК 378.147 

441. Турчинова Г.В. Методика підготовки майбутніх учителів до викладання 
біології англійською мовою: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — [2006-01189 А] УДК 378.147:811.111 

442. Халін В.В. Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами 
філологічного факультету в процесі вивчення української літератури: Автореф.  
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — К., 
2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-01267 А] 

 УДК 378.016:821.161.2.09 

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь кандидата 

443. Шушара Т.В. Розвиток жіночої освіти в Таврійській губернії (ХІХ — по-
чаток ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед. наук Ук-
раїни, Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). —  
[2006- 01452 А] УДК 396.4"18/19" 

398 Фольклор 

На ступінь кандидата 
444. Катаока Х. Художня модифікація культу предків в українському та 

японському фольклорі: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.07) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-02069 А] УДК 398.3(=161.2)+(=521) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 
Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу 

та захист від неї. Екологія 

На ступінь доктора 
445. Гнатів П.С. Функціональна адаптація деревних рослин до умов урбанізо-

ваного середовища на Заході України: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.16) / 
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 40 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 34—38 (42 назви). — [2006-01768 А] УДК 502/504(477.8) 
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На ступінь кандидата 

446. Борисюк М.М. Класифікація водних ресурсів за інтегральними показ-
никами якості на прикладі басейну р. Прип’ять: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(03.00.16) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2006-01569 А] УДК 502.171:556 

447. Брюханов М.В. Економічна оцінка впливу екологічних імперативів на рі-
вень суспільного виробництва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.08.01) / Сум. 
держ. ун-т. — Суми, 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 
[2006-01702 А] УДК 502.1 

448. Вознюк Н.М. Оцінка екологічного стану української частини басейну ріки 
Західний Буг: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.16) / М-во аграр. політики 
України, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (14 назв). — [2006-01855 А] УДК 502/504(477)(282.247.31) 

449. Древаль О.Ю. Економічна оцінка екологічно обумовлених корозійних 
втрат: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.08.01) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. 
— 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01934 А] УДК 502.1:620.193.2 

450. Сорокіна Г.О. Геосайти Луганської області: їхнє раціональне викорис-
тання та охорона: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.11) / Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
[2006-01079 А] УДК 502.17(477.61) 

451. Черниш І.В. Вдосконалення природоохоронної діяльності промислового 
підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.08.01) / НАН України, Рада по 
вивч. продукт. сил України. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (12 назв). — [2006-01344 А] УДК 502.17:334.716 

452. Швіндіна Г.О. Екологічний менеджмент в енергетичних господарствах 
машинобудівних підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.08.01) / Сум. 
держ. ун-т. — Суми, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
[2006-01403 А] УДК 502.17:621 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

453. Іващук О.В. Багатомісна асоціативність і пов’язані з нею групоїди: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / НАН України, Ін-т математики. — К., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2006-02036 А] 

 УДК 512.548 
454. Кулаковська І.В. Скінченні орієнтовані графи та їхнє застосування в 

структурній теорії кілець: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук.: (01.01.06) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — [2006-02158 А] УДК 512.55 

455. Цюпій С.І. Напівмаксимальні кільця та їхні сагайдаки: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01315 А] УДК 512.552:511 

456. Юрій Р.Ф. Класифікація функційних рівнянь малої довжини на квазігру-
пових операціях: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / НАН України, Ін-т 
математики. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. 
— [2006-01470 А] УДК 512.548 
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514 Геометрія  
На ступінь кандидата 

457. Сименко О.В. Аналітичні та комп’ютерно-графічні моделі нетрадиційних 
систем проекціювання та їхніх проекціювальних поверхонь: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.01.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 18 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2006-01034 А] УДК 514+744 

458. Спіцин В.Є. Геометричне моделювання компресорних лопаткових апара-
тів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.01.01) / М-во аграр. політики України, Тав-
рійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Біблі-
огр.: с. 15—18 (30 назв). — [2006-01085 А] УДК 514:004.92 

517 Аналіз 
На ступінь доктора 

459. Сердюк А.С. Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінчен-
но диференційованих періодичних функцій: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.01) 
/ НАН України, Ін-т математики. — К., 2006. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (36 назв). 
— [2006-01018 А] УДК 517.5 

На ступінь кандидата 
460. Гудима У.В. Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактно-

значного відображення множинами неперервних однозначних відображень: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 
2006. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2006-01799 А] УДК 517.5 

461. Жук С.М. Задачі мінімаксного спостереження для лінійних дескриптор-
них систем: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.04) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. 
— [2006-01982 А] УДК 517.926 

462. Рябуха Т.В. Нерівноважні кластерні розклади в теорії нескінченних дина-
мічних систем: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.03) / НАН України, Ін-т 
математики. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2006-00963 А] 

 УДК 517.9+531.19 
463. Сілін Є.С. Наближення операторами Валле-Пуссена функцій, визначених 

на дійсній осі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т 
математики. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2006-01044 А] 

 УДК 517.5 
464. Таргонський А.Л. Екстремальні задачі теорії однолистих функцій: Авто-

реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 
2006. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2006-01137 А] 

 УДК 517.54 
465. Хомченко Л.В. Асимптотичні розв’язки крайових задач Діріхле та Нейма-

на для сингулярно збурених рівнянь параболічного типу з імпульсною дією: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-01291 А] УДК 517.9 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь доктора 
466. Гасаненко В.О. Дослідження випадкових процесів у трубчастих областях: 

Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.05) / НАН України, Ін-т математики. — 
К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (30 назв). — [2006-01610 А] УДК 519.21 
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На ступінь кандидата 

467. Васильєв М.Л. Моделювання рекристалізації та росту зерна в текстуро-
ваних полікристалічних матеріалах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.13) / 
НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. — К., 2006. — 16 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2006-01723 А] УДК 519.245:548.53 

468. Романов А.В. Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпіз-
навання у медичних дослідженнях: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.04) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(16 назв). — [2006-00944 А] УДК 519.22:616.3 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 
469. Лук’яненко С.О. Адаптивні методи чисельного моделювання високогра-

дієнтних процесів в об’єктах з розподіленими параметрами: Автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук: (01.05.02) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 
36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — [2006-02189 А] УДК 519.6 

На ступінь кандидата 
470. Рузова Т.О. Моделі і методи опису форми дисперсних утворень при емуль-

гуванні рідких палив: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Дніпропетр. нац. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 
[2006-00961 А] УДК 519.6:621.372.542 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 
471. Герасін С.М. Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних 

систем марковського типу: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.05.02) / Харк. нац. 
ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — 
[2006-01865 А] УДК 519.87 

472. Даніч В.М. Моделювання лавиноподібних процесів у соціально-економіч-
них системах: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.03.02) / Київ. нац. екон. ун-т  
ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. —  
[2006-01888 А] УДК 519.86 

473. Саваневич В.Є. Моделі та методи обробки даних при виявленні та оцінці 
параметрів траєкторій компактної групи малорозмірних космічних об’єктів: Авто-
реф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.05.02) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 
35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (28 назв). — [2006-00969 А] 

 УДК 519.87:621.396.96 
474. Шаріфов Ф.А. Методи та алгоритми розв’язування задач синтезу мережі 

зі складною структурою: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.05.01) / НАН Украї-
ни, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 
(27 назв). — [2006-01387 А] УДК 519.8 

На ступінь кандидата 
475. Берсуцька О.А. Моделювання комунікаційно-розподільчих процесів у 

маркетинговому управлінні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2006-01553 А] УДК 519.85 
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476. Велика О.Т. Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою 
структурою: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). —  
[2006-01851 А] УДК 519.87 

477. Джога Н.В. Математичні моделі оцінки стану системи зовнішнього дихан-
ня людини та їхній комп’ютерний аналіз: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2006. — 18 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2006-01912 А] УДК 519.87:681.518.54 

478. Зінд Сулейман Ахмад Халайбєх. Моделювання мережевих та нейромере-
жевих структур засобами нечітких мереж Петрі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — [2006-02018 А] УДК 519.87 

479. Козачко О.М. Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які вико-
нуються з помилками різних типів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Він-
ниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — [2006-02095 А] УДК 519.87 

480. Семеріч Ю.С. Математичне моделювання електромагнітних процесів в 
областях з циклічною симетрією та геометричними сингулярностями методом  
R-функцій: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.02) / НАН України, Ін-т пробл. 
машинобуд. ім. А.М. Підгорного. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(19 назв). — [2006-01123 А] УДК 519.8 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

524 Зірки та зоряні системи. Всесвіт  

На ступінь кандидата 
481. Баннікова О.Ю. Еволюційні моделі та тонка структура вихорів та стру-

менів космічних радіоджерел: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.02) / Харк. 
нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15. — [2006-01813 А] УДК 524.7 

482. Коптєва О.М. Космологічні та астрофізичні моделі з урахуванням космо-
логічної сталої: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / Дніпропетр. нац. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 
[2006-02115 А] УДК 524.83 

483. Шкварун Р.В. Дослідження радіального розподілу важких елементів в 
дисках спіральних галактик: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.02) / НАН 
України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(28 назв). — [2006-01426 А] УДК 524.523-36 

484. Шуляк Д.В. Моделі атмосфер СР зірок головної послідовності: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-01443 А] УДК 524.314-17 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 
На ступінь кандидата 

485. Усенко В.К. Застосування двомодових когерентно-корельованих променів 
в квантовій криптографії: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / НАН Ук-
раїни, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. — К., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01208 А] УДК 530.145 
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532 Гідромеханіка 

На ступінь доктора 

486. Семко О.М. Імпульсні і хвильові рухи рідини з рухомими границями: 
Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.02.05) / НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 
2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — [2006-01015 А] УДК 532.5 

На ступінь кандидата 

487. Крюковська О.А. Створення технології гідротермічного емульгування 
паливних емульсій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / Дніпродзержин. 
держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). 
— [2006-02148 А] УДК 532.695:662.7 

488. Сорокіна Т.В. Нестійкість парової бульбашки та неоднорідних потоків в 
процесах діскретно-імпульсного введення енергії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.14.06) / НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 15 (7 назв). — [2006-01080 А] УДК 532.517.3 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

489. Корочкова Т.Є. Фізичні моделі виникнення направленого руху наночас-
тинок у низькорозмірних системах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.18) / 
НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(8 назв). — [2006-02122 А] УДК 533.7 

490. Рябцев А.В. Кінетичні процеси в джерелі негативних іонів водню з від-
битковим розрядом: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.04) / НАН України, 
Ін-т фізики. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). —  
[2006-00965 А] УДК 533.9 

491. Середа І.М. Особливості використання зворотних сорбентів водню в плаз-
мових джерелах позитивних та негативних іонів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук: (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 16 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 13—15 (13 назв). — [2006-01022 А] УДК 533.9 

534 Механічні коливання. Акустика 

На ступінь доктора 

492. Борисюк А.О. Акустика течій у каналах з локальними нерегулярностями 
геометрії: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.06) / НАН України, Ін-т гідро-
механіки. — К., 2006. — 45 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 38—41 (41 назва). — 
[2006-01840 А] УДК 534.3 

535 Оптика 

На ступінь доктора 
493. Стрельчук В.В. Оптичні і структурно-морфологічні властивості низько-

розмірних структур на основі напівпровідників А3В5 і А2В6: Автореф. дис. ... д-ра 
фіз.-мат. наук: (01.04.10) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лаш-
карьова. — К., 2006. — 31 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—28 (47 назв). — [2006-01106 А] 

 УДК 535.37:621.382 
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494. Тараненко В.Б. Просторова самоорганізація в нелінійних оптичних резо-
наторах: періодичні структури та солітони: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.05) 
/ НАН України, Ін-т фізики. — К., 2006. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (57 назв). 
— [2006-01133 А] УДК 535.3:535.14 

На ступінь кандидата 

495. Антюфєєва О.І. Застосування методу біохемілюмінесценції в токсиколо-
гічних дослідженнях: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.02) / Таврійс. нац. ун-т 
ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — [2006-01806 А] УДК 535.379:615.9 

496. Васильківський І.В. Оптичні засоби автоматизованого контролю па-
раметрів водно-дисперсних середовищ за умов глибинного режиму: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.11.13) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — [2006-01725 А] УДК 535.361 

497. Маковецький Є.Д. Конкуренція спонтанних ґраток на ТЕ- та ТМ-модах у 
світлочутливих хвилеводних плівках AgCl-Ag: Автореф. дис. ... канд. фіз. мат. наук: 
(01.04.05) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-02199 А] УДК 535.36+535.44 

536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 

498. Чалий К.О. Рівноважні та нерівноважні властивості мезомасштабних рі-
динних систем в критичній області: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.14) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 29—32 (49 назв). — [2006-01322 А] УДК 536.764 

На ступінь кандидата 

499. Чорна Н.А. Підвищення ефективності металогідридних елементів тепло-
використовуючих установок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01366 А] УДК 536.24+621.1 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

На ступінь доктора 
500. Голуб В.О. Магнітна структура та властивості штучно створених нано- та 

гетерогенних матеріалів: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.11) / Ін-т маг-
нетизму НАН України. — К., 2006. — 34 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27 (46 назв). —  
[2006-01626 А] УДК 537.622 

На ступінь кандидата 
501. Бутько В.Г. Електронна щільність і градієнт електричного поля в купра-

тах та рідкісноземельних оксидах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / 
НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О. Галкіна. — Донецьк, 2006. — 24 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20 (11 назв). — [2006-01845 А] УДК 537.218:538.913 

502. Возний В.І. Плазмові високочастотні джерела іонів для ядерного мікро-
зонда: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.01) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2006-01600 А] УДК 537.534.2 



 56

503. Гапон В.І. Вплив світла на індуковані магнітним полем фазові переходи в 
оксидах марганцю Ca3Mn2Ge3О12 і Pr0.6La0.1Ca0.3MnO3: Автореф. дис. ... канд. фіз.-
мат. наук: (01.04.11) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєр-
кіна. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-01861 А] 

 УДК 537.622.5 
504. Сидорчук Н.В. Розсіяння електромагнітних хвиль двоякоперіодичними 

магнітодіелектричними структурами: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.03) 
/ Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14  
(13 назв). — [2006-01032 А] УДК 537.874 

505. Тітенко А.М. Магнітне впорядкування в сплавах з пам’яттю форми: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.11) / НАН України, Ін-т магнетизму. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01163 А] 

 УДК 537.622+537.634 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь кандидата 

506. Виставкіна В.В. Вплив нерівноважних умов охолодження на фазо-
утворення у легованих міддю магнітотвердих сплавах системи Nd-Fe-C: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2006-01854 А] 

 УДК 538.9:621.318.12 
507. Яблонь Л.С. Вплив іонного і лазерного опромінення на кристалічну та 

магнітну мікроструктуру ферит-ґранатових плівок: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук: (01.04.18) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 
2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01476 А] 

 УДК 538.975+535.21 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

508. Даневич Ф.А. Експериментальні дослідження подвійного бета-розпаду атом-
них ядер: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. 
дослідж. — К., 2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (27 назв). — [2006-01886 А] 

 УДК 539.165 

На ступінь кандидата 
509. Безшийко О.А. Дослідження фотоядерних реакцій на ядрах 238U, 237Np, 

232Th, 123Sb, 121Sb, 118Sn з використанням методу ізомерних відношень: Автореф. дис. 
... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2006. — 
22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — [2006-01548 А] УДК 539.144.7 

510. Борисова М.С. Кореляції тотожних частинок у високоенергетичних  
ядро-ядерних зіткненнях: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.16) / НАН Ук-
раїни, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
[2006-01697 А] УДК 539.172+539.12 

511. Томченко М.Д. Хвильові функції основного та збудженого станів гелію-ІІ: 
врахування трьохчастинкових та чотирьохчастинкових кореляцій: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. 
— К., 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2006-01172 А] УДК 539.182 
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539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь доктора 

512. Харченко Д.О. Кореляційні ефекти у процесі самоорганізації самопо-
дібних стохастичних систем: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.02) / НАН 
України, Ін-т монокристалів. — Х., 2006. — 29 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—25 (25 назв). 
— [2006-01274 А] УДК 539.2 

На ступінь кандидата 
513. Ананьїна О.Ю. Квантово-хімічне моделювання процесів взаємодії водню, 

силану, атомів та іонів фосфору і бору з упорядкованими та дефектними поверхнями 
Si(100) i Ge(100): Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Ужгород. нац.  
ун-т. — Ужгород, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). —  
[2006-01528 А] УДК 539.233 

514. Кохан С.В. Статистична теорія самоподібних систем із різним перемішу-
ванням потоку у фазовому просторі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук (01.04.02) / 
НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2006. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). 
— [2006-02129 А] УДК 539.2 

515. Кучук А.В. Структура та фізичні властивості тонкоплівкових дифузійних 
бар’єрів W-Ti-N та Si-N на підкладках арсеніду та нітриду галію: Автореф.  
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). 
— [2006-02172 А] УДК 539.2 

516. Теселько П.О. Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структу-
ру кристалів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 
[2006- 01151 А] УДК 539.26:548.4 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 
517. Галішин О.З. Осесиметричний геометрично нелінійний термов’язкопружно-

пластичний стан складених оболонок з урахуванням пошкоджуваності матеріалу: 
Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т механіки ім. С.П. Ти-
мошенка. — К., 2006. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (29 назв). — [2006-01750 А] 

 УДК 539.3 
518. Чорноус А.М. Розмірні ефекти в електрофізичних властивостях нанокрис-

талічних плівкових систем в умовах взаємодії дифузії та фазоутворення: Автореф. 
дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 37 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (43 назви). — [2006-01367 А] УДК 539.3 

На ступінь кандидата 
519. Андрушко Н.Ф. Зв’язані термомеханічні задачі для циліндра із фізично 

нелінійного непружного матеріалу при осесиметричному нестаціонарному наван-
таженні: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т меха-
ніки ім. С.П. Тимошенка. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
[2006-01650 А] УДК 539.3 

520. Антонов Ю.С. Задачі термопружності для анізотропних пластинок з отворами та 
тріщинами: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (02.02.04) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2006-01532 А] УДК 539.3 
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521. Воробель В.М. Міцність і коливання коробчастих оболонок, в тому числі 
при наявності прямолінійних дефектів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(01.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2006. — 17 с., включ. обкл.: 
іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2006-01743 А] УДК 539.3 

522. Громов В.О. Закритична поведінка та розгалуження розв’язків у неліній-
них задачах теорії циліндричних оболонок: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(01.02.04) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 17 с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2006-01624 А] УДК 539.3 

523. Дробишинець С.Я. Вплив повторних малоциклових навантажень на ме-
ханічні характеристики сталефібробетону та роботу згинальних елементів на його основі: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-01935 А] УДК 539.43:691.32 

524. Климик Я.Л. Асиметричне навантаження пружного шару з жорстким 
круговим включенням: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.04) / Дніпропетр. 
нац. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-02077 А] УДК 539.3 

525. Корохіна О.А. Напружено-деформований стан пружно пластичної обо-
лонки з тріщиною: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.04) / Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2006-02121 А] УДК 539.3 

526. Соляр Т.Я. Визначення термопружного стану тіл з отворами і тріщинами 
за допомогою уточнених формул обернення перетворення Лапласа: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і мате-
матики ім. Я.С. Підстригача. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — [2006-01076 А] УДК 539.3 

527. Чепіль Р.В. Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з 
концентраторами напружень на підставі деформаційних параметрів локального руй-
нування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.02.04) / НАН України, Фіз.-мех. ін-т 
ім. Г.В. Карпенка. — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2006-01329 А] УДК 539.43:620.178.3 

528. Шишканова Г.А. Розв’язання просторових контактних задач для невідо-
мих двозв’язних областей контакту: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.04) / 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 
[2006-01421 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 
На ступінь кандидата 

529. Іванишин І.М. Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіо-
метричного SnTe та твердих розчинів на його основі: Автореф. дис. ... канд. хім. 
наук: (02.00.21) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — [2006-02027 А] УДК 54-16:548.3 

530. Рибачук Л.М. Синтез, властивості, будова координаційних сполук Ru(III) 
з гідразонами саліцилового альдегіду: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / 
НАН України, Ін-т заг. неорганіч. хімії ім. В.І. Вернадського. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-00922 А] УДК 54-386:546.96 

542 Практична та лабораторна хімія.  
Препаративна та експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 
531. Кондакова Л.В. Іммобілізована на кремнеземах галактозооксидаза: одер-

жання, властивості, застосування: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (01.04.18) / НАН 
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України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— [2006-02109 А] УДК 542.8:577.152.1 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

532. Бугай О.М. Моделювання процесів електротермічної атомізації в атомно-
абсорбційному спектрометрі: кінетична модель з двома незалежними джерелами: 
Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.01) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 
21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-01842 А] УДК 543.421 

533. Вишнікіна О.В. Непряме визначення фосфору у вигляді гетерополікомп-
лексів з використанням екстракційного та сорбційного розділення: Автореф. дис. ... 
канд. хім. наук: (02.00.02) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв). — [2006-01734 А] УДК 543.422.3:546.18 

534. Халаф В.А. Сорбційне концентрування та визначення фенолу, 1-нафтолу 
та 2,4,6-тринітрофенолу з використанням хімічно модифікованих кремнеземів: Авто-
реф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01265 А] 

 УДК 543.054:544.723+543.5:547.56 
535. Цюкало Л.Є. Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони — твердо-

фазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення 
Pb(II), Zn(ii), F¯ i C2O4

2-: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.02) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). 
— [2006-01314 А] УДК 543 

536. Шкотова Л.В. Розробка амперометричних біосенсорів для визначення 
лактату, етанолу та глюкози у виноматеріалах: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(13.00.20) / НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — [2006-01428 А] УДК 543.5:663.2 

537. Щепіна Н.Д. Паладійкомплексні хімічні модифікатори у визначенні ме-
талів електротермічним атомно-абсорбційним методом: Автореф. дис. ... канд. хім. 
наук: (02.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-01457 А] УДК 543.421 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 
538. Баран Б.А. Фізико-хімічне обґрунтування дії магнітного поля на водні 

розчини для розробки систем техногенно-екологічної безпеки: Автореф. дис. ... д-ра 
хім. наук: (21.06.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 33 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 28—30 (39 назв). — [2006-01814] УДК 544.032.53 

На ступінь кандидата 
539. Гуменюк О.Л. Вплив N-, O-, S-вмісних гетероциклічних сполук на стан 

поверхні сталі в агресивних середовищах: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (01.04.18) 
/ НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2006-01879 А] УДК 544.722.2:547.7:620.193 

540. Дручок М.Ю. Статистичне моделювання ефектів іонної асоціації та катіо-
нного гідролізу в колоїдно-електролітичних розчинах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук: (01.04.24) / НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2006. — 18 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — [2006-01942 А] УДК 544.355-128 
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541. Комаренська З.М. Епоксидування етилалілетилакрилату і октену-1 гідро-
пероксидом третбутилу у присутності Мо2В: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 
(02.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (17 назв). — [2006-02107 А] УДК 544 

542. Шкуткова О.В. Сорбція іонів важких металів на гідроксилапатиті та його 
модифікованих формах: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.11) / НАН України, 
Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01430 А] УДК 544.723 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 

543. Фочук П.М. Природа точкових дефектів легованого кадмій телуриду: 
Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: (02.00.21) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І.М. Францевича. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (35 назв). 
— [2006-01255 А] УДК 546.48’24:66.046.51 

На ступінь кандидата 
544. Веремчук І.В. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в систе-

мах Er-Ni-B, Yb-{Fe, Co, Ni}-B та в деяких споріднених: Автореф. дис. ... канд. хім. 
наук: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 21 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2006-01853 А] УДК 546 

545. Горинь А.М. Тверді розчини на основі тернарних станідів та антимонідів 
перехідних і рідкісноземельних металів структурних типів MgAgAs та Y3Au3Sb4: 
Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2006-01787 А] 

 УДК 546 
546. Саломахіна С.О. Комплексна технологія утилізації некондиційних про-

дуктів виробництва концентрованої азотної кислоти: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.17.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — [2006-00985 А] УДК 546.175 

547. Ушкалов Л.М. Структура, стан і фізико-хімічні властивості V2O5 VOHPO4
.0,5H2O, 

механоактивованих у воді, в етанолі та на повітрі: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 
(02.00.21) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М. Францевича. —  
К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). —  
[2006-01214 А] УДК 546.881 

548. Федина Л.О. Взаємодія празеодиму, самарію, диспрозію і тулію з купру-
мом та ґерманієм або стибієм: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — [2006-01225 А] УДК 546.65:544.344 

549. Хаврюченко О.В. Фулеренвмісні композити високодисперсних матеріа-
лів на основі сполук силіцію з люмінесцентними властивостями: Автореф. дис. ... 
канд. хім. наук: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01261 А] УДК 546.26-17:546.28-3 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 
550. Смолій О.Б. Функціоналізовані фосфонієві іліди в синтезах біоактивних 

похідних азотистих гетероциклів: Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: (02.00.10) / НАН 
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України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 40 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 33—37 (41 назва). — [2006-01062 А] УДК 547.1’15+547.583 

На ступінь кандидата 

551. Абрамянц М.Г. Синтез і реакції похідних спінацеаміну: Автореф.  
дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії 
ім. Л.М. Литвиненка. — Донецьк, 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — [2006-01641 А] УДК 547.785 

552. Івасів В.В. Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом 
на гетерогенних каталізаторах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.04) / Нац.  
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(11 назв). — [2006-02035 А] УДК 547.575-44 

553. Карпенко Д.В. Карбокс- та сульфонаміди з каркасними фрагментами нор-
борнена, норборнана та адамантана: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Укр. 
держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18  
(18 назв). — [2006-02067 А] УДК 547.541.52 

554. Соколенко Т.М. Синтез і властивості азолів з α,α-дифлюорометиленовим 
фрагментом біля атома нітрогену: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН 
України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— [2006-01067 А] УДК 547.739+547.781 

555. Стасевич М.В. Синтез та перетворення похідних 1,4-нафтохінонсульфе-
нових кислот: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Нац. ун-т "Львів. по-
літехніка". — Львів, 2006. — 18 с.: схеми. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). —  
[2006-01093 А] УДК 547.368+547.655 

556. Тербан В.А. Отримання телуру високої чистоти з пониженим вмістом 
кисню для рідинофазної епітаксії твердих розчинів кадмій-ртуть-телур: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.27.06) / Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і 
упр. — Кременчук, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-01146 А] 

 УДК 547.1’124 
557. Шабликіна О.В. 3-Гетарил(арил)кумарини та ізокумарини. Синтез і влас-

тивості: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-01371 А] 

 УДК 547.814+547.588.2 

548 Кристалографія 

На ступінь доктора 
558. Стадник В.Й. Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних 

кристалів: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Львів, 2006. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (43 назви). — [2006-01088 А] 

 УДК 548.0:537.226 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

На ступінь кандидата 
559. Демедюк В.В. Вікова кореляція високометаморфізованих осадових товщ і 

гранітоїдів середньопридніх: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.02) / НАН Ук-
раїни, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (11 назв). — [2006-01893 А] УДК 550.93 
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550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

560. Чебаненко С.І. Уран і плутоній у ґрунтах ближньої зони Чорнобильської 
АЕС: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.02) / НАН України, Ін-т геохімії, 
мінералогії та рудоутворення. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — [2006-01324 А] УДК 550.42:546.79:631.41 

550.8 Прикладна геологія та геофізика.  
Геологічні методи пошуків та розвідування 

На ступінь кандидата 

561. Усс М.Л. Оцінка параметрів та фільтрація зображень земної поверхні з 
урахуванням детермінованої та випадкової самоподоби їхньої структури: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.07.12) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського . — 
Х., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2006-01210 А] 

 УДК 550.835.7 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. 
Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

562. Бубняк І.М. Тектоніка зони зчленування Східно-Європейської платформи 
та Українських Карпат: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.04) / НАН України, 
Ін-т геол. наук. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — [2006-01706 А] 

 УДК 551.24(477.8) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 
563. Сердюченко Н.М. Параметризація трансформації регіональних кліматич-

них полів України в умовах глобального потепління: Автореф. дис. ... канд. геогр. 
наук: (11.00.09) / Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-01020 А] УДК 551.588(477) 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 

На ступінь доктора 
564. Євграшкіна Г.П. Закономірності зміни гідрогеологічних умов у гірничо-

добувних регіонах (на прикладі Західного Донбасу): Автореф. дис. ... д-ра геол. наук: 
(04.00.06) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2006. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—34 (56 назв). — [2006-01955 А] УДК 556.332 

На ступінь кандидата 
565. Захарова М.В. Просторова модель для розрахунків гідрографів паводко-

вого стоку води, хімічних речовин та наносів з малих водозборів Українських Кар-
пат: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.07) / Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-02011 А] УДК 556.166 
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566. Клюха О.О. Гідравліка потоку за однопрогінними шлюзами-регулятора-
ми, обладнаними клапанними затворами, з урахуванням особливостей білякритичних 
течій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.16) / Нац. ун-т вод. госп-ва та приро-
докористування. — Рівне, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2006-02079 А] УДК 556.34 

567. Сляднєв В.О. Оцінка впливу уразливості підземних вод на екологічну 
безпеку Центрального Донбасу в умовах закриття вугільних шахт: Автореф. дис. ... 
канд. геол. наук: (21.06.01) / НАН України, Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН 
та МНС України. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(18 назв). — [2006-01057 А] УДК 556.388:622.245.012.2](477.6) 

57 Біологічні науки 

На ступінь кандидата 

568. Білоткач К.М. Розробка промислової технології культивування біоло-
гічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (03.00.20) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (18 назв). — [2006-01825 А] УДК 57.086.83 

569. Денисова О.М. Кріочутливість еритроцитів різних видів ссавців: Авто-
реф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріо-
медицини. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01630 А] 

 УДК 57.086.13:[612.111:599 
570. Сергієнко С.С. Історико-науковий аналіз діяльності професора О.О. Ко-

ротнєва в контексті розвитку біологічної науки (остання чверть ХІХ — початок  
ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) / НАН України, Центр 
дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. — К., 2006. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01016 А] УДК 57(092) 

571. Шкодовська Н.Ю. Вплив режимів кріоконсервування шкіри на склад 
водно-сольових екстрактів та їхня ефективність при різних ураженнях шкіри: Авто-
реф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріо-
медицини. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). —  
[2006-01427 А] УДК 57.086.13:615.5 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь доктора 

572. Чернишенко С.В. Динаміка лісових біогеоценозів степової зони України 
(нелінійні процеси: сукцесії, інформаційні взаємодії, рекультивація): Автореф. дис. ... 
д-ра біол. наук: (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 35 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (57 назв). — [2006-01345 А] 

 УДК 574.4:630*1](292.486:477) 

На ступінь кандидата 
573. Залоїло О.В. Екотоксикологічна оцінка пестицидів за впливом на індика-

торні групи ґрунтових організмів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — [2006-02001 А] УДК 574.2:[631.453:632.95.02] 

574. Слободенюк О.І. Західний квітковий трипс Frankliniella occidentalis Pergande 
(Thysanoptera: Thripidae) як структурний елемент закритих екосистем України: Автореф. 
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дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-01055 А] УДК 574.4:595.731](477) 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 

575. Копилова К.В. Поліморфізм генів, асоційованих з господарсько-цінними 
ознаками великої рогатої худоби: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.15) / Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — [2006-02112 А] УДК 575.113:636.2 

576. Стрижельчик Н.Г. Генетичні особливості мутагенезу, індукованого но-
вими іммобілізованими сполуками: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / 
Акад. мед. наук України, Наук. центр радіац. медицини. — К., 2006. — 23 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (30 назв). — [2006-01107 А] УДК 575.224.4:664.022 

577. Тряпіцина Н.В. Поліморфізм фрагментів ДНК та особливості геномної 
організації деяких видів ссавців і дводольних рослин: Автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук: (03.00.15) / Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17 (6 назв). — [2006-01184 А] УДК 575:636.082:573.4 

576 Цитологія 

На ступінь доктора 

578. Акопян Г.Р. Центромірна нестабільність та поліморфізм хромосом в нор-
мі і при патології людини: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (03.00.15) / Акад. мед. 
наук України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва. — К., 2006. — 39 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (55 назв). — [2006-01525 А] УДК 576.316:616-056.7-053.2 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

579. Сиволоб А.В. Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину: 
Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2006. — 36, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (30 назв). — 
[2006-01025 А] УДК 577 

На ступінь кандидата 

580. Бакурова О.М. Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у 
пацієнтів різного віку з виразкою та раком шлунка: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(03.00.04) / Акад. мед. наук України, Ін-т геронтології. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2006-01538 А] УДК 577.15:[616.33-006:616.33-002] 

581. Белюга О.Г. Синтези біоактивних похідних азотистих гетероциклів на 
основі амідофенацилюючих реагентів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.10) / 
НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01818 А] УДК 577.1 

582. Гладковська Н.О. Спетрофотометричний аналіз зв’язування біологічно 
активних лігандів з молекулами ДНК: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (03.00.02) / 
Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — [2006-01867 А] УДК 577.32 
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583. Ернандес Сантьяго А.А. Механізми взаємодії та конкурентного зв’язу-
вання з ДНК ароматичних антипухлинних препаратів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-
мат. наук: (03.00.02) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2006. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01954 А] УДК 577.113 

584. Задорожна М.Б. Роль α-2-антиплазміну на різних етапах фібринолітич-
ного процесу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохі-
мії ім. О.В. Палладіна. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— [2006-01993 А] УДК 577.151.4 

585. Коваль Л.М. Вплив нікотину на функції клітин В-лімфоцитарного походження: 
Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. 
— К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-02086 А] УДК 577.27 

586. Кравченко М.О. Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі 
між нейронами культури гіпокампу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук (03.00.02) / НАН 
України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 21—22 (5 назв). — [2006-02132 А] УДК 577.353 

587. Степанюк А.Р. Механізми, що визначають кінетику спаду гальмівних си-
наптичних струмів в культурі нейронів гіпокампу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2005. — 23 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 21—22. — [2006-01100 А] УДК 577.35 

588. Топчій Н.М. Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин 
до умов освітлення: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (10 назв). — [2006- 01175 А] УДК 577.342/.344 

589. Федорко Н.Л. Вікові особливості вітамінної і коферментної регуляції  
2-оксоглутаратдегідрогеназного комплекса в печінці і дванадцятипалій кишці щурів: 
Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2006-01230 А] УДК 577.16:599.324.2 

590. Фоміна О.В. Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в 
окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації: Автореф. дис. ... 
канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2006-01252 А] УДК 577.15 

591. Чернадчук С.С. Активність протеолітичних ферментів в тканинах тіла 
матки жінок без новоутворень та з онкозахворюваннями: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006-01338 А] УДК 577.152.34(591.466) 

592. Шарій Т.І. Біохімічний статус і продуктивність норок за застосування 
препарату "Хутровіт плюс": Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.04) / Ін-т біології тва-
рин Укр. акад. аграр. наук. — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — [2006-01386 А] УДК 577.16:637.62:636.934.5 

593. Яблонська С.В. Mg2+Ca2+-АТФазна активність плазматичної мембрани 
гепатоцитів при дії 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин 
івіну: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). 
— [2006-01475 А] УДК 577.121:577.352 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 
594. Шугай М.О. Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочно-

кислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продук-
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тів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
[2006-01442 А] УДК 578.81:637.13 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

595. Тимчик О.В. Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його 
продукування культурою Streptomyces globisporus 3-1: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. 
— К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2006-01157 А] 

 УДК 579.2 
596. Чабанюк Я.В. Формування та активність мікробного угруповання ризо-

сфери злакових культур за дії комплексу мікробних препаратів та органомінеральних 
добрив: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.07) / Укр. акад. аграр. наук,  
Ін-т агроекології. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). —  
[2006-01318 А] УДК 579.264 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

597. Агурова І.В. Еколого-популяційна характеристика рослинного покриву 
відвалів вугільних шахт у Донбасі (життєвість, динаміка, прогнозування): Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2006-01644 А] 

 УДК 581.5:622.12](477.62) 
598. Гончаров О.Ю. Умови формування первинної продукції в водоймах пів-

нічно-західного Причорномор’я: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН 
України, Ін-т біології півд. морів О.О. Ковалевського. — Севастополь, 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2006-01780 А] УДК 581.526.325(262.5.05) 

599. Губарь Л.М. Урбанофлори східної частини Малого Полісся (на прикладі 
Острога, Нетішина, Славути та Шепетівки): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(03.00.05) / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. — К., 2006. — 20, [1] с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01877 А] 

 УДК 581.9(477.41/.42-21) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

600. Канарський Ю.В. Угруповання денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) 
як структурний елемент лучних екосистем українського розточчя: Автореф. дис. ...  
д-ра біол. наук: (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20, 
[1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2006-02059 А] 

 УДК 595.789:574.4](477.83) 

На ступінь кандидата 

601. Бенедик С.В. Мінливість кліщів Varroa в бджолосім’ях в Україні: Авто-
реф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмаль-
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гаузена. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). —  
[2006-01551 А] УДК 595.42 

602. Гірна А.Я. Антропогенна динаміка угруповань павуків (Arachnida, Aranei) 
ясенево-дубових лісів Верхньодністровської рівнини: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (03.00.06) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2006-01762 А] УДК 591.553:595.44](477.83) 

603. Зіненко О.І. Плазуни лівобережного лісостепу України (поширення, мор-
фологія, таксономія, біологія, екологія): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / 
НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: 
іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — [2006-02016 А] УДК 598.1(477.5) 

604. Карлащук С.В. Особливості формування ентомокомплексів в сучасних 
агробіоценозах Центрального Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(03.00.16) / Ін-т захисту рослин Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 16 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2006-02063 А] УДК 591.5(477.4) 

605. Уваєва О.І. Молюски підродини Planorbinae (Gastropoda: Pulmonata): 
Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмаль-
гаузена. — К., 2006. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (35 назв). — [2006-01193 А] 

 УДК 594.38:574.2:576.89 
606. Шахов П.А. Морфофункціональні особливості інтраорганних кровонос-

них судин і тканинних компонентів лімфатичних вузлів телят і поросят: Автореф. 
дис. ... канд. вет. наук: (16.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 23 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — [2006-01394 А] УДК 591.4:611.42:[636.2+636.4 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

607. Давиденко І.С. Патоморфологічні аспекти формування синдрому плацен-
тарної недостатності при залізодефіцитній анемії вагітних: Автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук: (14.03.02) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Бого-
мольця. — К., 2006. — 35 с.: табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (32 назви). — [2006-01883 А] 

 УДК 611-013.8:618.3:616.155.194 
608. Смірнов С.М. Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в 

порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів: Автореф. 
дис. ... д-ра біол. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. 
ун-т. — Луганськ, 2006. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 30—34. — [2006-01061 А] 

 УДК 611.018.1:57.017 

На ступінь кандидата 

609. Власова О.В. Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в ниж-
ньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. 
мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (19 назв). — [2006-01597 А] УДК 611.34:611.38].013 

610. Гуральська С.В. Морфофункціональна характеристика органів і тканин 
свиней при згодовуванні алуніту та каоліну: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 
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(16.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(14 назв). — [2006-01880 А] УДК 611.1/.8:636.4.087.7 

611. Калашніков О.В. Порушення та корекція структурно-функціонального ста-
ну кісткової тканини (експериментальне та клінічне дослідження): Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. 
— К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — [2006-02055 А] 

 УДК 611.018.4:616.71-089.23-071 
612. Кфурі Е.Б. Морфофункціональні зміни слизової оболонки шлунка, кіст-

кового мозку та периферичної крові при розвитку дефіцитних анемій після резекції 
шлунка: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я Украї-
ни, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. — Вінниця, 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-02174 А] УДК 611.018.5:616.33-089.873 

613. Улановська-Циба Н.А. Морфологічні зміни жовчного міхура людини у 
віковому аспекті: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здо-
ров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14  
(5 назв). — [2006-01200 А] УДК 611.36:616.366-002-092 

614. Ходоровська А.А. Стан щитоподібної залози в умовах стресу при змі-
неному фотоперіоді: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.09) / М-во охорони здо-
ров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — [2006-01287 А] УДК 611.018:616.441 

615. Черненко А.В. Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у 
людей юнацького віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони 
здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — [2006-01340 А] УДК 611.34-053.6 

616. Чернов А.Т. Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих 
трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах 
захисту від нього (анатомо-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Геор-
гієвського. — Сімферополь, 2006. — 22 с.: іл., схема. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 
— [2006-01347 А] УДК 611.71:[591.044:531.5]:599.323.4"46" 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

617. Федірко Н.В. Механізми підтримання кальцієвого гомеостазу в ацинарних 
клітинах підщелепної слинної залози: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.13) / 
НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 45 с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—42. — [2006-01226 А] УДК 612.313 

618. Башкірова Н.С. Функціональна характеристика бронхіальної прохідності 
у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., 
Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2006-01816 А] УДК 612.215-053.5:613.84 

619. Гавенаускас Б.Л. Особливості структурно-метаболічної адаптації м’язо-
вої тканини до поєднаної дії переривчастої гіпоксії та напруженої м’язової діяль-
ності: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / НАН України, Ін-т фізіології  
ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). 
— [2006-01745 А] УДК 612.73/.74:591.175 

620. Глотов М.О. Вплив штучної вентиляції легенів при абдомінальних опе-
раціях на сурфактантну систему і корекція її порушень: Автореф. дис. ... канд. мед. 
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наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад.  
— Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). —  
[2006-01765 А] УДК 612.887+616-085 

621. Гуменна О.А. Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого 
шкільного віку в різних умовах навчання: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (13 назв). — [2006-01661 А] УДК 612.821.2-053.5 

622. Драчук С.П. Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків  
17—19 років при застосуванні різних режимів фізичних навантажень: Автореф. дис. ... 
канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01933 А] УДК 612.766.1:796.015.57 

623. Кметь Т.І. Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду 
кадмію з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва 
Акад. мед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16  
(18 назв). — [2006-02083 А] УДК 612.015.3:613.63 

624. Колотілова О.І. Зв’язки між активністю амінергічних нейронів стовбура 
мозку і ЕЕГ у кішки: модифікації під впливом бемітилу: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-02106 А] УДК 612.019:591.1 

625. Рудик О.В. Роль чутливості мітохондріальної пори до індукторів її від-
криття та експресії bax в розвитку функціональних змін серця при старінні: Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомоль-
ця. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-00956 А] 

 УДК 612.13+612.17 
626. Станішевська Т.І. Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуля-

ції крові у дівчат-студенток з різним соматотипом: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-01090 А] УДК 612.13-055.2 

627. Тимофійчук І.Р. Вікові особливості ішемічно-реперфузійної реорганізації 
катехоламінергічних систем лімбікогіпоталамічних структур мозку та стрес-реак-
тивності в самців щурів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / М-во охорони 
здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 
2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01155 А] 

 УДК 612.82:599.323.4 
628. Чеботарьова Ю.М. Особливості біологічних ритмів серцево-судинної 

системи та вегетативного тонусу у здорових осіб та хворих на ІХС похилого віку: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — [2006-01326 А] 

 УДК 612.172"42"+616.12-009.72]-053.9 
629. Шумко Н.М. Роль шишкоподібної залози в регуляції хроноритмів діяль-

ності нирок за умов іммобілізаційного стресу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горба-
чевського. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). —  
[2006-01448 А] УДК 612.46.017:612.176 

630. Шутов Л.П. Ефект хронічного прикладання німодипіну на кальцієвий 
гомеостаз у нейронах дорсального рогу спинного мозку щурів за умов розвитку 
діабетичної нейропатії: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.02) / НАН України, 
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Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
[2006-01451 А] УДК 612.822:611.82 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

На ступінь кандидата 
631. Шаповалова Т.Г. Валеологічне виховання старших підлітків у позашкіль-

них навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-01384 А] УДК 613-053.67 

613.5 Гігієна житлових та громадських будівель 

На ступінь кандидата 
632. Голіченков О.М. Гігієнічне значення комплексу ведучих компонентів 

полімерних матеріалів (фенолу, стиролу, формальдегіду) як факторів забруднення 
житлового середовища: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та 
мед. екології ім. О.М. Марзеєва Акад. мед. наук України. — К., 2006. — 18 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01771 А] УДК 613.5:678 

614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист 
від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф 

На ступінь кандидата 
633. Джміль О.М. Удосконалення технологічних процесів одержання молока з 

мінімальним бактеріальним обсіменінням: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.09) 
/ Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). —  
[2006-01911 А] УДК 614.31:637.12 

634. Куцевляк С.В. Обґрунтування дезінфекційних заходів у терапевтичній 
стоматології: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.02) / Акад. мед. наук України, 
Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського. — К., 2006. — 18 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-02167 А] УДК 614.48:616.314 

614.8 Пожежна охорона 

На ступінь кандидата 
635. Ключка Ю.П. Оцінка пожежовибухонебезпеки систем зберігання та по-

дачі водню на основі оборотних гідридів інтерметалідів та розробка рекомендацій 
щодо її зниження: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.02) / Акад. цивіл. захисту 
України. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). —  
[2006-02081 А] УДК 614.841.4 

636. Соколенко К.І. Підвищення ефективності протипожежного захисту об’єк-
тів із застосуванням вогнезахищеної деревини: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(21.06.02) / М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2006. — 23 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20 (10 назв). — [2006-01066 А] УДК 614.842.6 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 
637. Борисюк І.Ю. Фармакокінетика аміксину в умовах інтермітуючого вве-

дення: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, 
Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). 
— [2006-01841 А] УДК 615 
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638. Шевчук О.К. Лікувально-профілактична ефективність тіотриазоліну при 
експериментальних ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки шлунка: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармако-
логії та токсикології. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— [2006-01411 А] УДК 615.015:616.33-002 

615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. 
Медичні матеріали та обладнання 

На ступінь доктора 

639. Давтян Л.Л. Науково-практичне обґрунтування технології м’яких лікарсь-
ких форм для стоматології: Автореф. дис. ... д-ра фармац. наук: (15.00.01) / М-во охо-
рони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 
2006. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (50 назв). — [2006-01885 А] 

 УДК 615.454.1:616.31 
640. Хворост О.П. Фармакогностичне вивчення рослин порядку березоцвіті та 

отримання нових біологічно активних субстанцій різної спрямованості дії: Автореф. 
дис. ... д-ра фармац. наук: (15.00.02) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2006. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (48 назв). — [2006-01275 А] 

 УДК 615.322.074:582.632.1:547.9 

На ступінь кандидата 

641. Александрова О.І. Фармакологічні властивості феназепаму при різних 
шляхах введення: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.05) / М-во охорони здо-
ров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (12 назв). — [2006-01645 А] УДК 615.214.032 

642. Бєлік Г.В. Експериментальне обґрунтування використання ліпосомальної 
форми кверцетину при серцево-судинних захворюваннях: Автореф. дис. ... канд. фар-
мац. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-01555 А] 

 УДК 615.22 
643. Бойко В.М. Протимікробна дія та біологічна активність нових антисепти-

ків і деяких хінолонів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.07) / Акад. мед. наук 
України, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова. — Х., 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-01691 А] УДК 615.28+547.594.5 

644. Бурд Н.Б. Фармакогностичне вивчення деяких представників роду ама-
рант: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.02) / М-во охорони здоров’я Украї-
ни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— [2006-01843 А] УДК 615.322:582.661.21 

645. Гетало О.В. Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських 
засобів з солями магнію для застосування при магнійдефіцитних станах: Автореф. 
дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18—20 (14 назв). — [2006-01760 А] УДК 615.3:546.46 

646. Должикова О.В. Антикоагулянтна активність таблеток на основі бджо-
линої отрути — "Апівен": Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (14.03.05) / М-во охорони 
здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2006-01919 А] УДК 615.453.6:638.178.8 
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647. Сергутіна С.Ю. Інактивація простих та складних модельних вірусів у 
плазмі донорської крові (експериментальні дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.00.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 
2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2006-01017 А] 

 УДК 615.382 
648. Сидорова І.В. Пошук церебропротекторів у ряду 4-гідразинохіназоліна та 

його конденсованих аналогів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.05) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — [2006- 01029 А] УДК 615.272+547.856 

649. Терещенко Л.О. Фармакологічна корекція гептралом глутатіонової ре-
докс-системи в тимусі та селезінці радіаційно уражених щурів: Автореф. дис. ... 
канд. біол. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. 
— Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01149 А] 

 УДК 615.244 
650. Чечотіна С.Ю. Лікувальна ефективність мазі альтанової при пародонтиті 

(експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.05) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: 16—18 (14 назв). — [2006- 01350 А] 

 УДК 615.454.1:615.322].03+616.314.17-002.4-085.242-092.9 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні)  

терапевтичні засоби. Курортологія 

На ступінь кандидата 

651. Чорна І.В. Вплив іонізуючого випромінювання та протипухлинних пре-
паратів на регуляторну систему трансформуючого фактора росту бета у клітинах 
карциноми молочної залози з різною резистентністю до доксорубіцину: Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Ін-т біології тварин Укр. акад. аграр. наук. — 
Львів, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2006-01363 А] 

 УДК [615.849.11+615.277]:618.19-006.6 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
652. Куріліна Т.В. Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звич-

ним невиношуванням вагітності ендокринного генезу (патогенез, профілактика та 
лікування перинатальних пошкоджень): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / 
Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2006. — 36, 
[1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (27 назв). — [2006-02163 А] 

 УДК 616-053.2:618.39 

На ступінь кандидата 

653. Барзилович А.Д. Оцінка стану здоров’я дітей у віці 1 до 5 років з ураху-
ванням показників адаптивності організму: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / 
Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров’я України. — К., 2006. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-01666 А] УДК 616-053.4-085:612.017 

654. Бєлєнська Л.М. Удосконалення організації медичної допомоги ВІЛ-інфі-
кованим і хворим на СНІД та обґрунтування профілактичних заходів: Автореф. дис. ... 
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канд. мед. наук: (14.02.03) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—20  
(28 назв). — [2006-01676 А] УДК 616-058 

655. Волкова С.В. Порушення систем специфічного протеолізу при хронічно-
му катаральному гінгівіті у дітей та їхня корекція у комплексному лікуванні: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). 
— [2006-01740 А] УДК 616-314:616.311.2-002-053.6-08 

656. Калинюк І.Г. Морфологічні зміни в лімфоїдних структурах шлунка в ди-
наміці постнатального онтогенезу в нормі та при антигенній стимуляції (експери-
ментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони 
здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 
2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-02056 А] 

 УДК 616-097:591.442:591.433 
657. Кракович А.В. Епідеміологічна характеристика ротавірусної інфекції та 

шляхи удосконалення епідеміологічного нагляду: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.02.02) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Гро-
машевського. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). —  
[2006-02137 А] УДК 616-036.22 

658. Семеняка В.І. Шляхи підвищення репрезентативності скринінгового до-
слідження коагуляційного гемостазу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.01.31) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2006. — 19 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — [2006-01013 А] УДК 616-005.1-08 

659. Юрченко М.Ю. Експресія рецептора CD150 та CD150-опосередковані 
сигнальні шляхи в нормальних та злоякісно трансформованих В-лімфоцитах: Авто-
реф. дис. ... канд. біол. наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онко-
логії і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (15 назв). — [2006-01472 А] УДК 616-006.44-097 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 
660. Єфремова О.О. Вплив фібринолізису на функцію ендотелія, гемостаз, ге-

модинамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда: 
Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. —  
40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (48 назв). — [2006-01969 А] 

 УДК 616.127-005.8-008-085:611.018.74 
661. Іванов В.П. Роль аритмій в патогенезі прогресування серцевої недостат-

ності при ішемічній хворобі серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, оптиміза-
ція лікування: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я 
України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2006. — 39 с.: табл., 
схеми. — Бібліогр.: с. 29—35 (42 назви). — [2006-02031 А] 

 УДК 616.12-008.46-008.318-008.331.1]-08 
662. Хара М.Р. Роль холінергічної системи в патогенезі адреналінової міокар-

діодистрофії у тварин різної статі: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.04) / М-во 
охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тер-
нопіль, 2006. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (44 назви). — [2006-01270 А] 

 УДК 616.127-007.1-055-092:577.175.5 
663. Шевченко О.С. Вплив ремоделювання міокарду, ендотеліальної дисфунк-

ції, оксидативного стресу та запальних процесів на тяжкість і перебіг хронічної сер-
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цевої недостатності: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) / Харк. держ. мед.  
ун-т. — Х., 2006. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (49 назв). — [2006-01409 А] 

 УДК 616.12-008.46-036 

На ступінь кандидата 

664. Авдєєв В.В. Респіраторні порушення та їхня профілактика у хворих з пор-
тальною гіпертензією на фоні цирозу печінки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) 
/ М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шу-
пика. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2006- 01522 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.36-004:616.211-008.4-085 
665. Альміз П.О. Катетерне лікування аритмій, пов’язаних з додатковими 

передсердно-шлуночковими з’єднаннями: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т серцево-судин. хірургії ім. М.М. Амосова. — К., 2006. 
— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2006-01803 А] 

 УДК 616.12-008-318 
666. Веред П.І. Біотехнологія одержання та вивчення доцільності застосування 

вітчизняних препаратів для профілактики анемії поросят у порівнянні з імпортними 
аналогами: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.20) / М-во аграр. політики Украї-
ни, Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (10 назв). — [2006-01586 А] УДК 616.155.194-085.273-092.9:636.4.09 

667. Вишнивецький І.І. Порушення ритму серця у вагітних: характеристика, 
прогнозування, лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охоро-
ни здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01733 А] 

 УДК 616.12-008.318-037-085:618.3 
668. Гончаров Я.П. Особливості впливу кровопускань та еритроцитаферезу на 

клінічний перебіг справжньої поліцитемії в еритремічній стадії: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіо-
логії. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — [2006-01781 А] 

 УДК 616.155.191-085:615.384 
669. Єлісєєв Г.Ю. Сучасні аспекти діагностики та лікування ускладнених 

форм хронічної венозної недостатності: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2006. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (13 назв). — [2006-01959 А] УДК 616.14-002-008.64 

670. Ріджок В.В. Особливості варіабельності серцевого ритму у процесі фор-
мування антрациклінової кардіоміопатії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска. — К., 2006. — 
22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2006-00928 А] 

 УДК 616.12-008.318-085.22 
671. Ромасько Н.В. Запальні цитокінові механізми та імунологічні аспекти 

порушень ліпідного обміну при симптоматичній артеріальній гіпертонії: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00947 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.611-002.2:612.397 
672. Рябцев О.В. Перебіг та виходи гострого інфаркту міокарда з зубцем Q у 

хворих похилого віку та їхні зміни в сучасних умовах лікування: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Бо-
гомольця. — К., 2006. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (12 назв). — [2006-00966 А] 

 УДК 616.127-005.8-053.9-085 
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673. Северин Ю.П. Радіонуклідна діагностика порушення функції серця та нирок у 
хворих на гіпертонічну хворобу при тривалому спостереженні: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2006. — 17 с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13. — [2006-01003 А] УДК 616.12-008.331.1-07 

674. Стринадко М.М. Особливості морфофункціонального стану серцево-су-
динної системи дітей дошкільного віку та скринінгові методи його оцінки: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. 
мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — [2006-01108 А] УДК 616.1-053.4-07 

675. Сурков Д.М. Формування гострої серцевої недостатності та шляхи  
її корекції у дітей, що знаходяться у критичному стані: Автореф. дис. ... канд.  
мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. 
— Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2006-01115 А] УДК 616.12-008.46-008.46-053.2-085 

676. Трембовецька О.М. Оцінка віддалених результатів анатомічної корекції 
транспозиції магістральних судин (операції артеріального переключення) у світлі 
ехокардіографічних показників: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т серцево-судин. хірургії. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — [2006-01180 А] УДК 616.12-007.2-053.2-06-089.168 

677. Федчишин Н.Є. Оптимізація моделі надання медичної допомоги хворим 
на гострий інфаркт міокарда у сільській місцевості: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.02.03) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — [2006-01237 А] 

 УДК 616.127-005.8-08(1-22) 
678. Чабанна О.С. Гіполіпідемічна терапія у хворих на гіпертонічну хворобу у 

поєднанні з ішемічною хворобою серця: тактика призначення та контроль ефектив-
ності: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, 
Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — [2006-01317 А] УДК 616.12-008.331.1-005.4]-07-085 

679. Шандига-Глушко О.І. Дисплазія сполучної тканини серця як причина 
раптової смерті: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.25) / М-во охорони здоров’я 
України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 24 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — [2006-01378 А] УДК 616.12-005.4-036.1-036.88 

680. Шмалій В.І. Особливості діагностики та лікування порушень ритму серця 
у хворих на ІХС з депресивними розладами: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / 
М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 
2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2006-01432 А] УДК 616.12-008.318 

681. Юрочко Б.М. Рання гіполіпідемічна терапія у хворих на нестабільну стено-
кардію і інфаркт міокарда без зубця Q: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.11) / 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 
20, [1] с., включ. табл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2006-01471 А] 

 УДК 616.12-009.72+616.127-005.81]-039:615.272 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 
На ступінь кандидата 

682. Бариляк А.Ю. Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх 
метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т оториноларинго-
логії ім. О.С. Коломійченка. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— [2006-01815 А] УДК 616.22-006.6-037 
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683. Гасюк Н.І. Клініко-морфологічні аспекти первинних уражень легень у пе-
редчасно народжених дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охо-
рони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — [2006-01862 А] УДК 616.24-021.3-053.2 

684. Дубров С.О. Профілактика та лікування вентилятор-асоційованої пневмо-
нії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, 
Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2006-01945 А] УДК 616.24-002-08-084 

685. Литвиненко Н.А. Ефективність лікування хворих на вперше діагностова-
ний туберкульоз легень із бактеріовиділенням залежно від кількості та розмірів 
деструкцій: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.26) / Акад. мед. наук України,  
Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2006-02184 А] УДК 616.24-002.5-036.1-085 

686. Рябєнко Н.Б. Оптимізація лікування хворих на хронічний некалькульоз-
ний холецистит, поєднаний з хронічним необструктивним бронхітом: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.02) / Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — [2006-00964 А] УДК 616.24+616.366]-002.2-085 

687. Сідун Г.В. Клініко-функціональні характеристики хворих при поєднанні 
хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми з синдромом 
сонного апное: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / Акад. мед. наук України, 
Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-01043 А] УДК 616.24-007-036.1 

688. Сухін Р.Є. Оптимізація діагностики та лікування негоспітальної пневмонії 
з нетяжким перебігом у хворих, які не потребують госпіталізації: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.27) / Акад. мед. наук України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
[2006-01119 А] УДК 616.24-002-07-085 

689. Чава О.В. Формалізована система оцінки ефективності санаторно-курорт-
ного лікування хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / М-во охорони здоров’я України, Крим. республік. 
НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М. Сєченова. — Ялта, 2006. — 
27 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (14 назв). — [2006-01319 А] УДК 616.24-002-085 

690. Чащева О.Г. Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні ді-
тей з сенсоневральною приглухуватістю: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) 
/ Акад. мед. наук України, Ін-т оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка. — 
К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2006-01323 А] 

 УДК 616.28-008.14-053.2-097 
691. Швецова Н.О. Прогнозування, профілактика та корекція дихальних роз-

ладів у хворих з гастродуоденальними кровотечами (клініко-експериментальне дос-
лідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. — Вінниця, 2006. — 24 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (12 назв). — [2006-01399 А] УДК 616.2-084-037:616.33/.34 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 
692. Гнатів В.В. Системний і регіонарний кисневий баланс та периопераційна 

інтенсивна терапія при ускладнених формах виразкової хвороби шлунка і два-
надцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ...  
д-ра мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. 
акад. — Дніпропетровськ, 2006. — 39 с.: табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (50 назв). — 
[2006-01767 А] УДК 616.33/.342-002.44-089.163-071 
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693. Жданович О.І. Геморагічний синдром у новонароджених, матері яких 
хворі на цукровий діабет: патогенетичне обґрунтування і розробка системи лікуваль-
но-профілактичних заходів: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.10.01) / Ін-т пе-
діатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2006. — 38 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (27 назв). — [2006-01973 А] 

 УДК 616.379-008.64-084:618.3 
694. Хухліна О.С. Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогресуван-

ня стеатогепатозу та хронічного стеатогепатиту у хворих із синдромом інсуліно-
резистентності, обґрунтування диференційованого лікування: Автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (47 назв). — 
[2006-01302 А] УДК 616.36-002-007.17]-092-085 

На ступінь кандидата 

695. Абрагамович М.О. Вікові особливості віддалених наслідків резекції 
шлунка з приводу виразкової хвороби: стан кукси шлунка та анастомоза (терапев-
тичні аспекти): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2006-01521 А] УДК 616.33-002-089.87-071 

696. Бандурин О.Ю. Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного 
холециститу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.36) / М-во охорони здоров’я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 16 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14 (9 назв). — [2006-01662 А] УДК 616.366-002-036.12-07 

697. Бардаков Г.Г. Комбіноване лікування хворих на рак оперованого шлунка: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. 
— К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-01544 А] 

 УДК 616.33-006-08 
698. Бєлєвцов Ю.П. Комплексний метод профілактики й лікування після-

операційного парезу шлунково-кишкового тракту: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. —  
18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2006-01675 А] УДК 616.345-089.168-084 

699. Бобришева А.В. Тиреоїдно-імунна регуляція гомеостазу у дітей, хворих 
на гострі кишкові інфекції та патогенетичне обґрунтування застосування ліотиро-
ніну: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, 
Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01827 А] УДК 616.34-053.2 

700. Брунець О.В. Helicobacter pylori гастродуоденальних виразок: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 25 с., включ. обкл.: табл. — 
Бібліогр.: с. 22 (5 назв). — [2006-01573 А] УДК 616.33+616.342-002.44]-085.28 

701. Вознюк В.П. Діагностика та ортопедичні методи лікування дефектів ко-
ронкової частини зубів у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охо-
рони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 16, [1] с., 
включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2006- 01738 А] 

 УДК 616.314.11-07-089.23-053.4/.6 
702. Ворожбит О.Б. Особливості діагностики та перебігу хронічного гепатиту 

С з позапечінковими ураженнями: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського. — 
К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2006-01859 А] 

 УДК 616.36-002-071-085 
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703. Горбуліч О.В. Оцінка порушень замикальної функції кардії і їхня хірур-
гічна корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я 
України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — [2006-01785 А] УДК 616.329/.33-008.1-07-089 

704. Демида Е.П. Клініко-біохімічні та сонографічні особливості діагностики 
та лікування неускладнених форм холестерозу жовчного міхура у хворих з надлиш-
ковою масою тіла: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.36) / М-во охорони здо-
ров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2006. — 16,  
[1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2006-01894 А] 

 УДК 616.366-002-071-085 
705. Дем’яненко С.О. Клініко-функціональне обґрунтування підготовки па-

цієнтів до терапевтичних стоматологічних втручань з застосуванням холтерівського 
кардіомоніторування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони 
здоров’я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — 
Полтава, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-01903 А] 

 УДК 616.31 
706. Дєєва О.М. Обґрунтування застосування препарату поліфенолів виногра-

ду "Еноант" у комплексному лікуванні захворювань пародонта в осіб молодого віку 
(експериментально-клінічне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / 
Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — Одеса, 2006. — 18 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (8 назв). — [2006-01904 А] УДК 616.314.17-008.1-085 

707. Димніч Л.О. Порушення імунологічного і адаптаційного стану хворих на 
хронічний кандидоз слизистої оболонки порожнини рота та їхня корекція в комп-
лексному лікуванні: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / Ін-т стоматології 
Акад. мед. наук України. — Одеса, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — [2006-01907 А] УДК 616.31-08 

708. Жеребко І.Б. Комбінований кріомікрохірургічний спосіб в лікуванні вто-
ринної неоваскулярної глаукоми у хворих на цукровий діабет: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.18) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (14 назв). — [2006-01976 А] УДК 616.379-008.64-06-085+617.7-007.681 

709. Заіка О.М. Хірургічна профілактика постгастректомічних ускладнень у 
хворих на рак шлунка: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / М-во охорони 
здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01996 А] 

 УДК 616.33-006.6-06-084-089 
710. Іваніна І.В. Психосоматичні аспекти розвитку та патогенетичне обґрун-

тування профілактики хронічного гастриту та хронічного гастродуоденіту у дітей 
молодшого шкільного віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / Ін-т педіат-
рії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2006. — 21 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-02029 А] 

 УДК [616.33-002+616.342]-053.5:616.89 
711. Ігнатов І.М. Комплексне лікування гострого некротичного панкреатиту  

з використанням ентеральної терапії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) /  
М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупи-
ка. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — [2006-02038 А] 

 УДК 616.37-002-085 
712. Кузнєцов Р.В. Планування опорних елементів та удосконалення методів 

фіксації адгезивних мостоподібних протезів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
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(14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(7 назв). — [2006-02153 А] УДК 616.314 

713. Рикало Н.А. Особливості перебігу та лікування сальмонельозу та клебсіє-
льозу у дітей в залежності від характеру мікрофлори біотопів (клініко-експеримен-
тальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) / Акад. мед. наук 
України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського. — К., 2006. 
— 24, [1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — [2006-00925 А] 

 УДК 616.34+616.9]-053.2/.5-08 
714. Руда І.В. Клініко-епідеміологічні та антропогенетичні аспекти карієсу зу-

бів у практично здорових міських підлітків України: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — 
Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (13 назв). — [2006-00952 А] 

 УДК 616.314-002-071:613.956](477) 
715. Сейдаментов Р.Р. Удосконалення тактики та хірургічного лікування 

післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень (експериментально-клінічне до-
слідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2006-01004 А] УДК 616.381-089 

716. Скиба О.В. Структурно-метаболічні зміни в тканинах порожнини рота 
при цукровому діабеті та їхня профілактика (експериментально-клінічне досліджен-
ня): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, 
Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01047 А] УДК 616.31:616.379-008.64 

717. Соломонюк М.М. Обґрунтування вибору методу терапії атопічного хей-
літу у дітей та підлітків: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони 
здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. 
— 16 с. — Бібліогр.: 13 с. (9 назв). — [2006-01073 А] УДК 616.317-002-08-053.3 

718. Тараненко Н.М. Стан тканин пародонта і твердих тканин зубів та підви-
щення їхньої резистентності у дітей під час лікування знімними ортодонтичними 
апаратами: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.:  
с. 12—14 (7 назв). — [2006-01134 А] УДК 616.314-089.23 

719. Ткаченко А.Г. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілакти-
ки генералізованого пародонтиту у осіб молодого віку 18-25 років: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т  
ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— [2006-01165 А] УДК 616.314.17-008.1-036-08-053.89 

720. Уманець О.І. Оптимізація хірургічної тактики в лікуванні хворих на рак 
нижньоампулярного відділу прямої кишки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) 
/ М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. —  
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-01206 А] УДК 616.351-006.6-089 

721. Усиченко К.М. Стан інтерфероногенезу та клітинного імунітету у хворих 
на хронічний гепатит С та його корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) 
/ Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевсь-
кого. — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2006-01209 А] 

 УДК 616.36-002-08:615.37 
722. Федорович А.О. Діагностична та прогностична цінність системи оксиду 

азоту при хірургічному лікуванні різних форм гострого панкреатиту (клініко-експе-
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риментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охо-
рони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2006.  
— 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01234 А] 

 УДК 616.37-002-89:546.172.6 
723. Феськов В.М. Прогнозування розвитку поліорганної недостатності при 

хірургічному лікуванні механічної жовтяниці доброякісної етіології: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2006-01240 А] УДК 616.36-008.5-089 

724. Фліс Г.П. Лікування аномалій форми та зміни кольору окремих зубів: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Київ. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 16 (9 назв). — [2006-01250 А] УДК 616.314-007.1-008.4-089.23 

725. Фурдела В.Б. Кардіоваскулярні ускладнення цукрового діабету у дітей та 
їхня медикаментозна корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во 
охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Терно-
піль, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01258 А] 

 УДК 616.379-008.64-053.2-06:616.12 
726. Ціманн У. Обґрунтування нових жорстколігатурних швів при лапароско-

пічних операціях (експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.03) / Акад. мед. наук України, Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В.К. Гусака. 
— Донецьк, 2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2006-01195 А] 

 УДК 616.381-089.84/.85 
727. Чикор В.П. Мовленнєва адаптація до повних знімних зубних протезів: 

Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Вищ. 
держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2006. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2006-01357 А] УДК 616.314-77:612.789.017 

728. Чорна І.В. Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізо-
ди "німої" ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в 
поєднанні зі стенокардією напруги: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) /  
М-во охорони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2006. —  
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — [2006-01364 А] 

 УДК 616.342-002.44-06:616.12-009.72]-07-085.214.2 
729. Шляхта Т.Я. Альбуміновий перитонеальний діаліз як компонент комплекс-

ного лікування печінкової недостатності: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) 
/ М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупи-
ка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-01431 А] 

 УДК 616.36-008.6 

616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої секреції. 
Ендокринні захворювання. Захворювання лімфатичної системи 

На ступінь кандидата 

730. Сисоєва Н.О. Характеристика вегетативного гомеостазу у дітей з патоло-
гією щитовидної залози та його корекція на санаторному етапі реабілітації: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С.І. Георгієвського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (12 назв). — [2006-01126 А] УДК 616.441-007.6+616.839]-053.2/.6-085.834 

731. Трембач О.М. Оптимізація хірургічного лікування хворих на диференці-
йований рак щитовидної залози (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. 
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дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 
2006. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2006-01179 А] 

 УДК 616.441-006.6-089 
732. Цмур О.В. Профілактика передчасних пологів у жінок із гіпотиреозом: 

Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.:  
с. 14 (4 назви). — [2006-01311 А] УДК 616.441-008.61:618.39 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь доктора 

733. Коган Б.Г. Діагностика і терапія розацеа, демодикозу, дерматиту періо-
рального з урахуванням спільних чинників виникнення, патогенезу та особливостей 
клінічного перебігу дерматозів: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.20) / М-во 
охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. —  
44 с.: табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (41 назва). — [2006-02090 А] 

 УДК 616.5:616.97]-036-071-08 

На ступінь кандидата 

734. Цимбалюк Р.Ю. Клініка, діагностика та лікування червоного плескатого 
лишаю слизової оболонки порожнини рота: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) 
/ М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006.  
— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — [2006-01307 А] 

 УДК 616.516:616.31]-071-085 
735. Шемякіна Н.М. Сучасні методи лікування вагітних з рецидивуючим гені-

тальним герпесом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здо-
ров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — До-
нецьк, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01414 А] 

 УДК 616.523:618.3 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь кандидата 

736. Борис Б.Ю. Комбіноване лікування хворих на поверхневий рак сечового 
міхура з використанням імунотропних препаратів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.06) / Ін-т урології Акад. мед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-01837 А] УДК 616.62-006.6-08 

737. Вітковський В.Ф. Амбулаторна екстракорпоральна ударнохвильова літо-
трипсія у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу та шляхи розширення показань 
до неї: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06) / Ін-т урології Акад. мед. наук Ук-
раїни. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — [2006-01591 А] 

 УДК 616.62-003.7-089.879 
738. Драновський А.Л. Оптимізація комплексного лікування хворих на хро-

нічний простатит: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06) / Ін-т урології Акад. 
мед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
[2006-01932 А] УДК 616.65-002-08 

739. Зубенко І.В. Застосування магнітотерапії у відновлювальному лікуванні 
хворих на хронічний гломерулонефрит на госпітальному етапі: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.33) / Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології М-ва охорони 
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здоров’я України. — Одеса, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 
— [2006-02023 А] УДК 616.611-08:615.8 

740. Романів Л.В. Патогенез токсичної нефропатії у щурів різного віку: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. 
держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00943 А] УДК 616.61-06-099-092.9 

741. Синишин Ю.І. Обґрунтування та розробка тактики лікування хворих на 
камені сечовода, ускладнені гострим пієлонефритом: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.06) / Акад. мед. наук України, Ін-т урології. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01036 А] УДК 616.617-003.7-08 

742. Чистяков Р.Б. Андрологічна реабілітація хворих з порушеннями репро-
дуктивної функції в умовах впливу несприятливих факторів навколишнього сере-
довища (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.06) / Ін-т урології Акад. мед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-01358 А] УДК 616.697-011.3:614.87]:616-085 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь доктора 

743. Хижняк М.В. Малоінвазивна хірургія дискогенних нейрокомпресійних 
синдромів поперекового відділу хребта: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.05) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова. — К., 2006. — 
43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (36 назв). — [2006-01276 А] 

 УДК 616.711:617.559]-007.43-089.2 
744. Центіло В.Г. Хірургічна реабілітація хворих на злоякісні пухлини ще-

лепно-лицевої ділянки (клініко-анатомічне дослідження): Автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Бого-
мольця. — К., 2006. — 35 с.: табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (67 назв). — [2006-01306 А] 

 УДК 616.716.1/.4-006.6-089.844 

На ступінь кандидата 

745. Тайсір Муса Абдел Хаді Абдел Кадер. Хірургічне лікування злоякісних 
та граничних пухлин проксимального відділу великогомілкової кістки: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. 
— К., 2006. — 25 с.: табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (5 назв). — [2006-01131 А] 

 УДК 616.718.5/.6-006-089.2 
746. Фаражалла А.І. Оцінка ефективності застосування даларгіну при ура-

женні серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.12). — К., 2006. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
[2006-01222 А] УДК 616.72-002:615.36 

747. Хмиз Т.Г. Компресійний апаратурно-хірургічний метод лікування хворих 
з макрогнатією нижньої щелепи: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т стоматології. — Одеса, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — [2006-01285 А] УДК 616.716.4-007.61-089.884 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 
748. Кирилова Л.Г. Рання діагностика, профілактика, лікування та реабіліта-

ція пре- і пеританальних порушень центральної нервової системи у дітей: Автореф. 
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дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10; 14.01.15) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології 
Акад. мед. наук України. — К., 2006. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33  
(39 назв). — [2006-02073 А] УДК 616.8-053.2-07-084-08:618.29 

749. Хайтович М.В. Мітохондріальна недостатність у дітей з вегетативними 
дисфункціями: діагностика та лікування: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 
36, [1] с., включ. обкл.: іл., табл., схема, мікрофото. — Бібліогр.: с. 27—33 (65 назв). 
— [2006-01263 А] УДК 616.839-008.6-053.2-07-08 

На ступінь кандидата 

750. Бовт Ю.В. Дисциркуляторна енцефалопатія у робітників сільськогоспо-
дарського виробництва (особливості формування, клініки та профілактики): Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / Акад. мед. наук України, Ін-т неврології, 
психіатрії та наркології. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
[2006-01828 А] УДК 616.8-058.234.4 

751. Дупляк Л.М. Особливості клінічних проявів, перебігу та діагностики ба-
гатовогнищевих уражень головного мозку судинного генезу: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). —  
[2006-01949 А] УДК 616.831-005 

752. Іванишин Л.Я. Особливості клінічних проявів, психоемоційного статусу 
та вегетативної регуляції у дітей з артеріальною гіпотензією: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Бого-
мольця. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-02028 А] 

 УДК 616.839-008:616.12-008.3]-053.2 
753. Касяненко Ю.А. Вплив суспензії клітин фетального мозку щурів на пе-

ребіг експериментального алергічного енцефаломієліту: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромода-
нова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2006-02068 А] 

 УДК 616.831-002-092.9:611.018.8.013 
754. Салогуб Т.В. Лікування невралгії ІІ та ІІІ гілок трійчастого нерва пери-

ферійного генезу біологічно активними препаратами: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(8 назв). — [2006-00984 А] УДК 616.833-15-009.7-085.361 

755. Самохвалова В.В. Фенотипічні маркери уроджених аномалій судин го-
ловного мозку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / Акад. мед. наук України, 
Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (11 назв). — [2006-00988 А] УДК 616.831-005-07 

756. Середа В.Г. Методи діагностики та комплексне лікування вертеброгенних 
попереково-крижових корінцевих больових синдромів у хворих різних вікових груп: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — [2006-01021 А] УДК 616.833.2-07-08 

757. Холодов С.А. Формування навичок ходьби у дітей дошкільного віку із 
спастичними формами дитячого церебрального паралічу: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. — Одеса, 2006. 
— 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2006-01288 А] 

 УДК 616.832.21-002:376.35 
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758. Хубетова-Бондар І.В. Вегетативні дисфункції при хронічних запальних 
захворюваннях жіночої статевої сфери (клінічні, діагностичні та терапевтичні 
аспекти): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я Украї-
ни, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с.: табл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — [2006-01299 А] УДК 616.833-071 

759. Чишкевич І.В. Роль амізону та поляризованого світла в підвищенні ефек-
тивності комплексного лікування хворих на оперізувальний герпес в поліклінічних 
умовах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2006-01359 А] 

 УДК 616.834-002.152-022.1-085 
760. Широкова Н.О. Особливості віддалених наслідків черепно-мозкової трав-

ми у підлітків: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / Акад. мед. наук України, 
Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (17 назв). — [2006-01419 А] УДК 616.8-008.6-06:[616.714+616.831 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  
Психічні та розумові розлади 

На ступінь кандидата 

761. Бікшаєва Я.Б. Особливості клінічної типології та лікування соматоформ-
них розладів у підлітків із функціональними порушеннями серцево-судинної сис-
теми: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, 
Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2006. — 23 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2006-01824 А] УДК 616.89-053.2:616.1 

762. Годовась М.М. Подружня дезадаптація при соціогенній і психогенній 
еректильній дисфункції у чоловіків та її психотерапевтична корекція: Автореф.  
дис. ... канд. мед. наук: (19.00.04) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед.  
акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). —  
[2006-01769 А] УДК 616.89-008.442:616.69-008.1 

763. Задорожний В.З. Особливості агресивної поведінки підлітків з розладами 
особистості: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 15 (6 назв). — [2006-01994 А] УДК 616.89-008.444.9-053.6 

764. Стрельнікова І.М. Афективні розлади хворих на епілепсію (клініка, реа-
білітація, профілактика): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.16) / Акад. мед. 
наук України, Ін-т неврології, психіатрії і наркології. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — [2006-01105 А] УДК 616.895:616.853 

765. Теклюк С.В. Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресив-
них розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і судової 
психіатрії та наркології. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
[2006-01141 А] УДК 616.89-008.454-07-08 

766. Ткач Б.М. Індивідуально-психологічні та нейропсихологічні особливості 
молоді з адиктивною поведінкою: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.04) / 
Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-01164 А] УДК 616.89-008.441.3+613.96 
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616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь доктора 

767. Дорошенко В.О. Клініко-патогенетичні особливості сучасної дифтерії у 
дітей: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського. — К., 2006. — 43 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 37—40 (31 назв). — [2006-01927 А] УДК 616.931-053.2 

768. Копча В.С. Патогенетичні особливості різних форм шигельозу та оптимі-
зація лікування: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, 
Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського. — К., 2006. — 43 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (63 назви). — [2006-02116 А] УДК 616.9-085-092 

769. Риспаєва Д.Е. Застосування низькоінтенсивного лазерного випроміню-
вання в комплексній терапії у хворих на дифтерію: Автореф. дис. ... д-ра мед.  
наук: (09.00.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб  
ім. Л.В. Громашевського. — К., 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(14 назв). — [2006- 00926 А] УДК 616.931-085.849.19 

770. Чемич М.Д. Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості ши-
гельозу, оптимізація лікувальних заходів: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.13) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевсь-
кого. — К., 2006. — 45 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (62 назви). — [2006-01328 А] 

 УДК 616.935-036.22-092 

На ступінь кандидата 

771. Гозак С.В. Гігієнічна оцінка впровадження вальдорфської педагогічної 
технології в загальноосвітніх навчальних закладах України: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва Акад. мед.  
наук України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2006-01868 А] УДК 616.955:373.1 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 
772. Рощін Г.Г. Тяжка поєднана травма (принципи організаційної та лікуваль-

ної тактики надання уніфікованої невідкладної медичної допомоги постраждалим в 
ранньому періоді травматичної хвороби): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т хірургії та трансплантології. — К., 2006. — 31 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (58 назв). — [2006- 00950 А] 

 УДК 617.5-001-036.4/.6-083.98 

На ступінь кандидата 

773. Спариш Д.Є. Розробка та оптимізація хірургічних способів лікування ві-
кових змін шкіри лиця: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони 
здоров’я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (34 назви). — [2006-01084 А] УДК 617.52-089.844 

774. Черенок Є.П. Хірургічне лікування травматичних дефектів термінальних 
відділів пальців кисті: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони 
здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2006-01334 А] УДК 617.577-089.844:57.086.86 
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775. Чуков А.Б. Шляхи удосконалення діагностики та хірургічного лікування 
післяопераційних вентральних гриж: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) /  
Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В.К. Гусака Акад. мед. наук України. — Донецьк, 
2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2006-01374 А] 

 УДК 617.55-007.43-07-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь доктора 

776. Сакович В.М. Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних 
кератитів, їхнє лікування та профілактика ускладнень: Автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук: (14.01.18) / Акад. мед. наук України, Ін-т очних хвороб і тканин. терапії  
ім. В.П.Філатова. — Одеса, 2006. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: c. 31—34 (38 назв). 
— [2006-00981 А] УДК 617.713-002-085.331 

На ступінь кандидата 

777. Абдряхимов Р.А. Удосконалення способів обробки ран фіброзної капсули 
важкодоступної зони ока: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / М-во охорони 
здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2006-01640 А] 

 УДК 617.715-001.4-089.166 
778. Аліян М.М. Ефективність модифікованої методики LASIK при корекції 

міопії високого ступеня: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / Ін-т очних хво-
роб і тканин. терапії ім. В.П. Філатова, Акад. мед. наук України. — Одеса, 2006. — 
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01646 А] 

 УДК 617.753.2-089.843 
779. Ісакова О.А. Роль порушень регіональної гемодинаміки та процесів 

вільнорадикального окислення в розвитку ендотеліально-епітеліальної дистрофії 
рогівки при хірургічному лікуванні катаракти: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.18) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр. с. 17—18 (9 назв). — 
[2006-02046 А] УДК 617.741-004.1-089 

780. Розанова З.А. Ефективність ГАМК-похідних вітамінів в комплексному 
лікуванні регматогенного відшарування сітківки (клініко-експериментальне дослід-
ження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П. Філатова. — Одеса, 2005. — 18 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00939 А] УДК 617.735-007.281-085.356 

781. Федоров Л.А. Ефективність модернізованої мікрохірургічної техніки в 
формуванні додаткових шляхів відтоку внутрішньоочної рідини при лікуванні від-
критокутової глаукоми: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / М-во охорони здо-
ров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 21 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01232 А] УДК 617.7-007.681-089 

782. Швед А.М. Клініко-патогенетичне обґрунтування комбінованого застосу-
вання інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та системної ензимотера-
пії при діабетичній ретинопатії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / М-во 
охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — 
К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2006-01395 А] 

 УДК 617.735-002:616.379]-092 
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618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
783. Андрієць О.А. Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого 

дозрівання (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика): Автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т  
ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 38 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 
[2006-01649 А] УДК 618.16-002-055.25-07-08 

784. Букін В.Є. Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої 
прееклампсії-еклампсії: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони 
здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2006. — 36 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (65 назв). — [2006-01709 А] 

 УДК 618.3-008.6-089.5-036.882 
785. Венцківська І.Б. Передменструальні розлади: клініка, діагностика, про-

гнозування та лікування: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) / Ін-т педіатрії, 
акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2006. — 37 с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (27 назв). — [2006-01731 А] 

 УДК 618.17-008.8-07-036-08 
786. Судома І.О. Патогенетичні варіанти порушень фертильності та методи 

лікування безплідності у хворих на аденоміоз та зовнішньо-внутрішній ендометріоз: 
Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 36 с. — Бібліогр.:  
с. 30—33 (28 назв). — [2006-01111 А] УДК 618.177-08:618.14-002 

787. Шаповал М.В. Стан систем гомеостазу під час вагітності, пологів та 
післяпологового періоду у жінок, які вживають наркотичні препарати: Автореф.  
дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. 
ун-т. — Одеса, 2006. — 37 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — [2006- 01380 А] 

 УДК 618.2/.3:616.89-008.441.33 

На ступінь кандидата 
788. Блажко О.В. Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокрин-

ною безплідністю та їхня немедикаментозна корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 18 с.: табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-01685 А] УДК 618.177:615.835 

789. Божок Є.М. Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з 
використанням малоінвазивних променевих методів дослідження: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-01831 А] УДК 618.19-006.6-073.7 

790. Борщова О.П. Патогенетичне значення порушень у системі гемостазу у 
розвитку плацентарної недостатності у вагітних з патологічним рівнем антифосфо-
ліпідних антитіл: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здо-
ров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — [2006-01571 А] УДК 618.36-008.64:612.017 

791. Гончарук Н.В. Поверхневе дихання і дозована ходьба у фізичній реабі-
літації жінок репродуктивного віку з екстрагенітальною патологією, які перенесли 
оваріектомію: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.03) /  
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (5 назв). — [2006-01782 А] УДК 618.11-006:[612.2+796.012.412] 

792. Грицько М.І. Порушення репродуктивного здоров’я у дівчат-підлітків з 
екстрагенітальною патологією і можливі шляхи їхньої корекції: Автореф. дис. ... 
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канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т  
ім. Данила Галицького. — Львів, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— [2006-01876 А] УДК 618.173-053.6-08 

793. Досенко І.В. Застосування полімерних фібринових композицій при ліку-
ванні хворих з пухлинами та кістозними утвореннями молочних залоз: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01929 А] УДК 618.19-006-18 

794. Іяд Олаймі Х.А. Реабілітація репродуктивної функції жінок з функціо-
нальною гіперпролактинемією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во 
охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — 
К., 2006. — 19 с. — Бібліогр. с. 15 (4 назв). — [2006-02050 А] УДК 618.177-07-08 

795. Капустін Е.В. Підвищення ефективності протоколів контрольованої ва-
ріальної гіперстимуляції в циклах екстракорпорального запліднення у жінок з ри-
зиком формування слабкої оваріальної відповіді: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 
18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-02061 А] УДК 618.17-089.888.11 

796. Колесник В.Л. Реабілітація репродуктивної функції жінок, що страж-
дають на хронічний сальпінгоофорит: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006.  
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-02098 А] 

 УДК 618.11/.12-002-08:618.179 
797. Красиленко Д.М. Рак маткової труби: особливості клінічного перебігу та 

лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
онкології. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 
[2006-02139 А] УДК 618.12-006.6 

798. Кучеренко С.М. Клініко-морфофункціональне обґрунтування гормоноте-
рапії аденоміозу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здо-
ров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2006-02169 А] УДК 618.14-002 

799. Рогачевський О.П. Оптимізація програми і алгоритму обстеження без-
плідних жінок з ендометріозом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во 
охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00932 А] УДК 618.145-007.41:618.177 

800. Рубан Я.А. Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з нейроциркулятор-
ною астенією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я 
України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 18 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2006-00951 А] УДК 618.2-009-005.2 

801. Рудь В.О. Оптимізація хірургічного лікування та прогнозування гнійно-
запальних захворювань геніталій при внутрішньоматковій контрацепції: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14  
(4 назви). — [2006-00960 А] УДК 618.17-036.82:618.14-002]-085.256.3 

802. Саіді Сухаель Бен Мухамед. Диференційні критерії діагностики добро-
якісних та злоякісних пухлин яєчників: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / 
М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — 
Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00978 А] 

 УДК 618.11-006-07 
803. Салтовський О.В. Вплив медикаментозних і фізичних факторів на стан 

організму вагітних при штучних абортах пізніх строків: Автореф. дис. ... канд. мед. 
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наук: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 
(9 назв). — [2006-01122 А] УДК 618.39:615.33 

804. Сидорчук О.І. Використання окислювачів на етапі хірургічного лікування 
хворих на рак молочної залози: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / НАН 
України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. — К., 
2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2006-01033 А] УДК 618.19-006-08 

805. Синявіна Л.В. Особливості порушення гормонального гомеостазу і ліпід-
ного обміну у хворих з різними формами дифузного фіброаденоматозу і раку молоч-
ної залози І-ІІ стадії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т 
експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького . — К., 2006. —  
24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2006- 01038 А] УДК 618.19-006.3 

806. Фармазей Т.Г. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної пре-
індукційної підготовки шийки матки у вагітних жінок: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.01). — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). 
— [2006-01223 А] УДК 618.146:618.4-089.163 

807. Форостяна О.В. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень 
у жінок з плацентарною недостатністю при попередній гестації: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(6 назв). — [2006-01254 А] УДК 618.36-008.64:618.5-06-084 

808. Чубатий А.І. Удосконалення методів діагностики і лікування хворих з 
внутрішнім ендометріозом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охо-
рони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01368 А] УДК 618.145-007-07-08 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 

На ступінь кандидата 

809. Карнаух В.В. Інтенсифікація тепломасообмінних процесів у вентилятор-
них градирнях плівкового типу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / Одес. 
нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 
[2006-02066 А] УДК 620.9 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання 
пари. Парові машини. Парові котли 

На ступінь кандидата 

810. Юдін О.Ю. Пряма, гібридна та обернена задачі для оптимального проекту-
вання елементів проточної частини турбомашин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.05.16) / Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. — Х., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-01467 А] УДК 621.165:533.6 



 90

621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

811. Архипчук М.Р. Швидкодійний генератор імпульсів тиску для керування 
гідроімпульсними приводами вібраційних технологічних машин: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.02.03) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 18 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2006-01656 А] УДК 621.226 

812. Дмитрієнко О.В. Поліпшення характеристик гідравлічних пасивних гаси-
телів пульсацій у гідроагрегатах шляхом визначення їхніх раціональних параметрів: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". 
— Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2006-01634 А] 

 УДК 621.22:627.838 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

813. Биков Ю.А. Чисельне моделювання тривимірної в’язкої течії газу через 
коливні лопаткові вінці турбомашин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.16) / 
НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. — Х., 2006. — 19 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-01678 А] УДК 621.3.032.12:62-135 

814. Свірідова Т.В. Математичні моделі мікрорезонаторів електростатичного 
типу для вбудованих систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— [2006-00997 А] УДК 621.3.049 

621.3.01 Загальні питання електротехніки 

На ступінь кандидата 

815. Бондар О.І. Аналіз електричних кіл з нелінійними електрохімічними еле-
ментами методом перетворення змінних: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.05) 
/ НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — К., 2006. 
— 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2006-01833 А] 

 УДК 621.3.011.72 
816. Рогозін А.С. Захист систем електропостачання спеціальних об’єктів в умо-

вах застосування нових засобів ураження: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.02) / 
Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — [2006-00935 А] УДК 621.3.011.719 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

817. Братусь В.Я. Природа та структура парамагнітних дефектів у кристалах 
GaAs, SiC і кремнієвих матеріалах з наноструктурами: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. 
наук: (01.04.10) / Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України. — 
К., 2006. — 28 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—26 (32 назви). — [2006-01572 А] 

 УДК 621.315.592:537.635 
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818. Хіврич В.І. Ефекти компенсації у напівпровідниках та сенсори радіації на 
цій основі: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Меч-
никова. — Одеса, 2006. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назв). —  
[2006-01277 А] УДК 621.315.592:539.1 

На ступінь кандидата 

819. Волянська Я.Б. Удосконалення систем енергозберігаючого керування 
асинхронним електроприводом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / Одес. 
нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2006. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 
[2006-01858 А] УДК 621.313.33:681.51 

820. Гавронський В.Є. Модифікація поверхневої мікроструктури алюмінієвої 
конденсаторної фольги: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.06) / Нац.  
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
[2006-01746 А] УДК 621.319.45 

821. Сафронов П.С. Покращення електромагнітної сумісності напівпровідни-
кових перетворювачів з мережею за допомогою міжфазного енергообміну: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.09.12) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 
2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-00995 А] 

 УДК 621.314.63 
822. Сусь Б.Б. Перебудова енергетичних зон і закономірності тензорезистив-

них ефектів в сильно деформованих кристалах Ge і Si: Автореф. дис. ... канд. фіз.-
мат. наук: (01.04.10) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-01117 А] УДК 621.315.592 

823. Тишко С.О. Метрологічне забезпечення інформаційних геодезичних комп-
лексів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.15) / НАН України, Ін-т електродина-
міки. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-01159 А] 

 УДК 621.317 
824. Тімохов Д.Ф. Структурні і люмінесцентні властивості поруватого крем-

нію, отриманого методом анодного електрохімічного травлення: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2006. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2006-01162 А] УДК 621.315.592 

825. Хамріт М. Підвищення ефективності автономних напівпровідникових 
систем електропостачання на основі сонячних елементів: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.09.12) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2006-01268 А] УДК 621.314.58:621.383.51 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 
826. Сушко Д.Л. Удосконалення післяремонтних випробувань тягових двигу-

нів рухомого складу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.07) / Укр. держ. акад. 
залізнич. трансп. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2006-01128 А] 

 УДК 621.333 
827. Устименко Д.В. Підвищення ефективності тяги поїздів шляхом удоско-

налення системи рекуперативного гальмування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.07) / 
М-во трансп. та зв’язку України, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лаза-
ряна. — Дніпропетровськ, 2006. — 25 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(8 назв). — [2006-01211 А] УДК 621.337.5 
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621.35 Технічна електрохімія 

На ступінь кандидата 

828. Бровін О.Ю. Активація поверхні відпрацьованих оксидних рутенійово-
титанових анодів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.03) / Нац. техн. ун-т 
"Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). 
— [2006-01701 А] УДК 621.35 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.  
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

829. Грицунов О.В. Збудження електромагнітних коливань довільного спект-
рального складу замкненими електронними потоками в системах зі схрещеними по-
лями: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.04) / НАН України, Ін-т радіофізики 
та електрон. ім. О.Я. Усикова. — Х., 2006. — 31 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—28  
(43 назви). — [2006-01796 А] УДК 621.385.6 

На ступінь кандидата 

830. Гордієнко Е.Ю. Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануван-
ням на основі високотемпературних надпровідників: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.27.01) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — [2006-01872 А] УДК 621.383 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи 

621.394 Телеграфія 

На ступінь кандидата 

831. Варецький Я.Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в 
криптографічних системах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) . — 
[2006-01717 А] УДК 621.394.14+519.711 

621.395 Телефонія 

На ступінь кандидата 

832. Цопа О.І. Вдосконалення систем передачі інформації по проводових 
каналах зв’язку на базі хDSL технологій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.02) 
/ Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(15 назв). — [2006-01312 А] УДК 621.395.74 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

833. Лук’янчиков А.В. Малогабаритні антени з керованою поляризацією випро-
мінювання для рухомих об’єктів радіозв’язку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.12.07) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — [2006-02191 А] УДК 621.396.676 
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834. Селевко С.М. Методи інтеграції відомчих мереж зв’язку: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.12.02) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01006 А] УДК 621.396 

835. Фецун А.В. Автоматизація вимірювань поляризаційних параметрів електро-
магнітних хвиль: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.17) / Нац. авіац. ун-т. — К., 
2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-01241A] 

 УДК 621.396.67.095.1:681.5.08 

621.397 Техніка отримання, запису, прийому та передачі зображень. 
Телевізійна техніка. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь кандидата 
836. Сотников П.О. Цифрові поліноміальні перетворювачі координат теле-

візійних зображень: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.13) / Харк. нац. ун-т ра-
діоелектрон. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2006-01082 А] 

 УДК 621.397.331 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 
837. Андрюхіна О.С. Розробка спрощеного випробувального циклу для пере-

вірки технічного стану бензинових двигунів легкових автомобілів в умовах експлуа-
тації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.20) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-01530 А] 

 УДК 621.434:656.13 
838. Доценко С.М. Підвищення паливної економічності суднових газодизель-

генераторів шляхом інтенсифікації вприскування запального палива: Автореф.  
дис. ... канд. техн. наук: (05.08.05) / Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова.  
— Миколаїв, 2006. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2006-01930 А] 

 УДК 621.436 
839. Сукачов І.І. Поліпшення паливної економічності форсованих дизелів 

шляхом узгодження характеристик вприскування палива та форми камери згоряння: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — 
Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01113 А] УДК 621.436 

621.51/.54 Технічне застосування пневмоенергетики 

На ступінь кандидата 
840. Сущик К.В. Математичне моделювання первинних термоперетворювачів 

на основі балансного наближення чебишовськими нелінійними сплайнами: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 
17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — [2006-01130 А] 

 УДК 621.5:519.673 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 
841. Васильків О.О. Фізико-хімічні принципи інженерії оксидних нанодис-

персних порошкових систем як основи створення кераміки нового покоління: Авто-
реф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.16.06) / НАН України, Ін-т пробл. метаріалознав.  
ім. І.М. Францевича. — К., 2006. — 47 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—43 (29 назв). 
— [2006-01849 А] УДК 621.762 
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842. Гринкевич В.О. Методи прямого вирішення крайових задач обробки 
металів тиском та удосконалення технології кування і штампування: Автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2005. 
— 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (27 назв). — [2006-01794 А] УДК 621.7 

На ступінь кандидата 

843. Білий О.І. Матеріали і технологія наплавлення композиційним сплавом 
елементів бурильної колони: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.06) / НАН Ук-
раїни, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (22 назви). — [2006-01681 А] УДК 621.791.92 

844. Борисов О.О. Система автоматичного управління процесом холодної 
листопрокатки на безперервних станах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / 
Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2006-01839 А] УДК 621.771 

845. Єрмакова О.С. Обґрунтування та розробка раціональної технології су-
хого волочіння з поточним деформуванням сталевої заготовки у роликовому окали-
новідламувачі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Нац. металург. акад. Ук-
раїни. — Дніпропетровськ, 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
[2006-01965 А] УДК 621.778 

846. Субботіна В.В. Вплив залишкового напруженного стану на втомну міц-
ність високоміцних сталей після поверхневого пластичного деформування: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. —  
24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2006-01109 А] УДК 621.7 

847. Ульяненко Н.В. Підвищення працездатності твердосплавного інструмен-
ту шляхом застосування магнітно-абразивного оброблення та нанесення зносостій-
ких покриттів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—19 (17 назв). — [2006-01205 А] УДК 621.793.74 

848. Федоринов М.В. Удосконалення технологій та обладнання для вироб-
ництва листового металопрокату з профільованими по довжині геометричними ха-
рактеристиками: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— [2006-01228 А] УДК 621.771.24 

849. Шаповалов Є.В. Засоби технічного зору як елемент зворотного зв’язку в 
системах стеження дугового зварювання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / 
НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. — К., 2006. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-01381 А] УДК 621.791:681.513.3 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 
850. Бережний В.О. Дослідження напружено-деформованого стану евольвент-

них зубців прямозубих колес з регулюючою жорсткістю зачеплення на стадії про-
ектування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.02) / Нац. техн. ун-т "Харк. полі-
техн. ін-т". — Х., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-01552 А] УДК 621.833 

851. Заблоцький В.Ю. Підвищення якості оброблення кілець роликопідшип-
ників на токарно-автоматних операціях: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) 
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/ Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2006. — 21 с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2006-01988 А] УДК 621.822.8 

852. Рогов А.В. Розвиток методів розрахунку систем "двигун-трансмісія" авто-
мобілів і тракторів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.02) / Харк. нац. авто-
моб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 
[2006-00933 А] УДК 621.83.062.1 

621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

853. Рогатинська О.Р. Обґрунтування навантаження і конструкцій гвинтових 
конвеєрів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.05) / Терноп. держ. техн. ун-т  
ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — [2006-00931 А] УДК 621.867.4 

854. Шматко Д.З. Обґрунтування параметрів несучих систем портальних під-
йомно-транспортних машин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.05) / Терноп. 
держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — [2006-01433 А] УДК 621.86 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

855. Градиський Ю.О. Підвищення зносостійкості деталей машин електро-
магнітним наплавленням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.04) / Нац. авіац. 
ун-т. — К, 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2006-01618 А] 

 УДК 621.891 
856. Сидоренко О.Ю. Метод формування конфігурації робочих поверхонь для 

підвищення надійності трибосистем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.04) / 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). 
— [2006-01028 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь доктора 

857. Антонюк В.С. Основи підвищення працездатності різального інструменту 
шляхом формування зносостійких покриттів дискретного типу: Автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 
35 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (48 назв). — [2006-01533 А] 

 УДК 621.9.02:667.637.22 
858. Гордєєв А.С. Технологічні основи прогнозування і забезпечення якості 

лезової обробки: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.02.08) / Нац. техн. ун-т "Харк. 
політехн. ін-т". — Х., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (25 назв). — 
[2006-01786 А] УДК 621.941.01 

859. Кальченко В.В. Наукові основи ефективного шліфування зі схрещеними 
осями абразивного інструменту та оброблювальної деталі: Автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 36 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—34 (57 назв). — [2006-02058 А] УДК 621.923 
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860. Сталінський Д.В. Наукові основи створення високоефективних процесів, 
обладнання та інструменту обдирного шліфування: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.03.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 38 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 32—35 (28 назв). — [2006-01089 А] УДК 621.923.2  

На ступінь кандидата 

861. Абдул Аль Мохсен Алі Аламеддін. Оптимізація токарної обробки валів у 
серійному виробництві: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / Нац. техн. ун-т 
"Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—19 (21 назв). — [2006-01520 А] УДК 621.91 

862. Геник І.С. Теоретичне обґрунтування параметрів гвинтових затисканих 
пристроїв металорізальних верстатів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.01) / 
Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2006-01611 А] УДК 621.9.022 

863. Черниченко В.Г. Розробка хімічного складу і режимів термомеханічної 
обробки боровмісної сталі для холодної об’ємної штамповки: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.16.01) / Ін-т чорної металургії ім. З.І. Некрасова, НАН України. — 
Дніпропетровськ, 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 
[2006-01343 А] УДК 621.983:669.15’781-194 

864. Чубенко В.А. Підвищення ефективності вібраційного різання важко-
оброблюваних матеріалів лезовим інструментом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.03.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-01369 А] УДК 621.9 

865. Шкурупій В.Г. Підвищення ефективності технології фінішної обробки 
світловідбиваючих поверхонь деталей із тонкого листа і стрічок: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.02.08) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2006. — 20, [1] с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2006-01429 А] 

 УДК 621.923 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

866. Шоломицький А.А. Наукові основи об’ємного моделювання і маркшей-
дерського інформаційного забезпечення відкритих гірничих робіт: Автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук: (05.15.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 33 с., включ. 
обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (33 назви). — [2006-01435 А] УДК 622.1 

На ступінь кандидата 
867. Зибінський П.В. Обґрунтування параметрів заглибного гідрооберталь-

ного бурового снаряда для однорейсового буріння свердловин на морських аквато-
ріях: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.10) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропет-
ровськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2006-02015 А] 

 УДК 622.243 
868. Тугай В.В. Обґрунтування параметрів технологічних схем вузькозахват-

ної виїмки тонких пологих пластів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.02) / 
Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 
[2006-01185 А] УДК 622.268.1:622.619 
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622.3 Галузі гірничої промисловості 

На ступінь кандидата 

869. Худур Д. Геологія Саксаганського насуву Криворізької структури і його 
роль у формуванні покладів багатих залізних руд: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: 
(04.00.11) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — [2006-01301 А] УДК 622.3:551.7](477.63) 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь кандидата 

870. Болонний В.Т. Підвищення ефективності функціонування нафтопроводів 
шляхом урахування реологічних особливостей нафт Прикарпаття: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-01832 П] 

 УДК 622.692.4 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

871. Ягольник М.В. Покращання металургійних властивостей обкотишів за 
рахунок вдосконалення технології їхнього виробництва з рудовугільної шихти: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України.  
— Дніпропетровськ, 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). —  
[2006-01478 А] УДК 622.788:662.8.05 

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм.  
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь кандидата 

872. Гребьонкіна О.С. Геомеханічне обґрунтування технологічних рішень під-
вищення ефективності виїмки крутих вугільних пластів, схильних до газодинамічних 
явищ: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. ме-
ханіки ім. М.С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — [2006- 01792 А] УДК 622.831.24 

623 Військова техніка 

На ступінь кандидата 

873. Жиров Г.Б. Методика контролю технічного стану цифрових типових еле-
ментів заміни в радіоелектронних засобах озброєння з використанням енергоста-
тичного методу діагностування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (20.02.14) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — [2006-01979 А] УДК 623.094:681.518.5 
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624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 
624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 
874. Голоднов О.І. Граничний стан сталевих колон і балок при наявності 

залишкових напружень: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.01) / Придніпр. держ. 
акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2006. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 33—38 (52 назви). — [2006-01774 А] УДК 624.072 

875. Семко О.В. Надійність сталезалізобетонних конструкцій: Автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук: (05.23.01) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2006. 
— 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (52 назви). — [2006-01014 А] УДК 624.012.45 

На ступінь кандидата 
876. Єрьоменко О.Ю. Ефективність варіантів підсилення у стиснутій зоні 

залізобетонних елементів, що працюють на згині: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.23.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (7 назв). — [2006-01967 А] УДК 624.012.3 

877. Задорожнікова І.В. Підсилення стиснутої зони, як засіб відновлення 
експлуатаційних якостей залізобетонних згинальних елементів: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.23.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-01995 А] УДК 624.012:69.059 

878. Руднєва І.М. Особливості просторової роботи висячого покриття, що 
утворюється системою жорстких ниток: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) 
/ Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (9 назв). — [2006-00959 А] УДК 624.014:692.49 

879. Січкаренко С.В. Розвиток та застосування методу наближення супере-
лементів для розрахунку об’єктів складної форми: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.23.17) / Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського. — К., 
2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2006-01045 А] УДК 624.073 

880. Шинкарюк Ю.М. Міцність, деформативність та тріщиностійкість слабо-
армованих плит при чистому згині в двох напрямах при дії постійних та малоцик-
лових навантажень: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-01417 А] 

 УДК 624.012.45 

624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. 
Механіка ґрунтів  

На ступінь кандидата 
881. Єрмакова І.А. Особливості динамічного ущільнення ґрунтових сумішей з 

використанням відходів гірничого виробництва — "хвостів": Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.23.02) / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 
2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2006- 01964 А] 

 УДК 624.138.22:622'17 

625 Будівництво транспортних комунікацій 
625.1/.5 Рейкові дороги. Канатні дороги  

На ступінь кандидата 
882. Бондаренко І.О. Підвищення якості оцінки працездатності залізничної 

колії за рахунок удосконалення розрахункових характеристик підрейкової основи: 
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Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.06) / М-во трансп. та зв’язку України, 
Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 
2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2006-01567 А] 

 УДК 625.12/.14.033.37 

625.7/.8 Автомобільні дороги. Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

883. Губа В.В. Удосконалення технології будівництва асфальтобетонних шарів 
дорожнього одягу за способом "термоса": Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.11) / 
Нац. траспорт. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 
[2006-01798 А] УДК 625.75 

884. Соколова Н.М. Антикризовий моніторинг підприємств дорожньої га-
лузі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 
2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01070 А] 

 УДК 625.711:633.22 
885. Чугуєнко С.А. Зсувостійкість асфальтобетонів на бітумах, модифікованих 

полімерами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Укр. держ. акад. залізнич. 
трансп. — Х., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2006-01372 А] 

 УДК 625.85 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 

886. Бернацький М.В. Магнітно-реагентне очищення води в магнітних від-
стійниках сотової структури: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.04) / Нац. ун-т 
вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — [2006-01820 А] УДК 628.16.06 

887. Веремеєнко М.В. Підвищення енергоекологічної ефективності очищення 
вентиляційних викидів від пилу в циклонах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.23.03) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2006-01587 А] УДК 628.511 

888. Кусковець С.Л. Удосконалення систем водопостачання для цілей пожежо-
гасіння в сільській місцевості: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.04) / Нац.  
ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (9 назв). — [2006-02166 А] УДК 628.17:614.844 

889. Сорокіна В.Ю. Підвищення ефективності зневоднення осадів на мулових 
майданчиках: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.04) / Харк. держ. техн.  
ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
[2006- 01078 А] УДК 628.33 

890. Стабніков В.П. Розробка способу анаеробного очищення стічних вод з 
використанням залізовідновлювальних бактерій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(03.00.20) / Нац. ун-т харч. технол. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — [2006-01086 А] УДК 628.35 

891. Шахновський А.М. Аналіз та проектування технологічних схем промис-
лового водоспоживання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.21) / Нац. техн.  
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — [2006-01393 А] УДК 628.16.06 
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629 Техніка транспортних засобів 

На ступінь кандидата 

892. Доброгорський М.В. Забезпечення стійкості легкового автомобіля при 
граничних режимах руху: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.02) / Харк. нац. 
автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). 
— [2006-01916 А] УДК 629.017 

893. Рудзінська О.В. Удосконалення управління якістю в проектах сертифіка-
ції дорожніх транспортних засобів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / 
Нац. трансп. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). —  
[2006-00958 А] УДК 629.01 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

894. Степанов В.Ю. Зниження нерівномірності гальмівних моментів на ко-
лесах легкового автомобіля: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.02) / Харк.  
нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
[2006-01099 А] УДК 629.33.017.5 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

895. Зеленська Л.М. Методика навчання дисципліні "Безпека польотів" май-
бутніх пілотів у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— [2006-02014 А] УДК 629.7.07 

896. Ліннік І.І. Формування програми технічного обслуговування транспорт-
ного літака: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. — К., 
2006. — 17 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (5 назв). — [2006-02185 А] 

 УДК 629.735.083 
897. Сушич О.П. Доступність супутникових навігаційних систем при управ-

лінні повітряним рухом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.13) / Нац. авіац.  
ун-т. — К., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-01005 А] 

 УДК 629.783 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.                                 
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

898. Булат А.Г. Особливості ураження кореневою губкою соснових насаджень 
Харківщини та заходи щодо профілактики хвороби: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(06.03.03) / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. —  
Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-01710 А] 

 УДК 630*433 
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899. Сараненко І.І. Вплив важких металів на підсистему "ґрунт — рослина" в 
лісових культурбіогеоценозах м. Кременчука: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) 
/ Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (12 назв). — [2006-00991 А] УДК 630*:502.521](477.53-21) 

900. Свинчук В.А. Особливості таксаційної будови, сортимента і товарної 
структури штучних соснових лісостанів Західного та Центрального Полісся України: 
Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2006-00999 А] 

 УДК 630*52/.56:582.475](477.8) 
901. Скробач Т.Б. Сосна чорна (Pinus nigra Arn.) в лісових насадженнях захід-

ного регіону України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.01) / Нац. лісотехн. ун-т 
України. — Львів, 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-01053 А] 

 УДК 630*12:582.475](477.8) 
902. Терещенко Л.І. Внутрішньовидова мінливість та успадкування ознак 

плюсових дерев сосни звичайної у Харківській області: Автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук: (06.03.01) / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — 
Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-01148 А] 

 УДК 630*16(477.54) 
903. Тищенко В.М. Еколого-фауністична характеристика та лісівниче зна-

чення рукокрилих (Chiroptera) в умовах Західного Поділля: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (06.03.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(27 назв). — [2006-01161 А] УДК 630*22:630*45](477.43/.44) 

904. Хромов О.Ф. Рекреаційне лісокористування в заповідних лісах Півден-
ного берега Криму: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.03) / Укр. НДІ ліс. госп-ва 
та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (16 назв). — [2006-01296 А] УДК 630*2(477.75) 

905. Чигринець В.П. Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісона-
сінної бази дуба звичайного на Сумщині: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.01) 
/ Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. — Х., 2006. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2006-01356 А] УДК 630*23:633.872-152 

631/638 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. 
Рибне господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 
На ступінь доктора 

906. Калініченко А.В. Наукові основи моделювання екологічно збалансованих 
агроекосистем України: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: (03.00.16) / Ін-т агроекології, 
Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (69 назв). 
— [2006-02057 А] УДК 631.95:519.87](477) 

На ступінь кандидата 
907. Барановська Н.А. Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного 

контролю кореневих гнилей ячменю ярого: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.16) 
/ Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — [2006-01665 А] УДК 631.95:632.4:633.16 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 
На ступінь доктора 

908. Іванюта С.М. Антикризове управління в аграрній сфері: Автореф.  
дис. ... д-ра екон. наук: (08.06.01) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки"  
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Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32  
(51 назва). — [2006-02034 А] УДК 631.151 

На ступінь кандидата 

909. Баєвська Л.Л. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємст-
вах, інтегрованих з підприємствами інших галузей: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.04) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назва). — [2006-01660 А] 

 УДК 631.162:657.1 
910. Баранов О.Г. Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 

приміської зони: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Нац. аграр. ун-т.  
— К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-01664 А] 

 УДК 631.1 
911. Старицький Т.М. Раціональне відтворення основного капіталу в сільсь-

кому господарстві: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. аграр. 
наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01092 А] УДК 631.1:658.152 

912. Чорна І.О. Формування ринкової стратегії соціально-економічного роз-
витку села: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2006-01365 А] УДК 631.1:330.111.66 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь кандидата 

913. Велит І.А. Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки 
високоінтенсивних джерел світла для вирощування овочів в умовах закритого 
ґрунту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.07) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 
— Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2006-01584 А] 

 УДК 631.327.53:631.53 
914. Фесенко А.В. Підвищення ефективності технологічного процесу сушки 

зернових культур: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Луган. нац. аграр. 
ун-т. — Луганськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). —  
[2006-01238 А] УДК 631.365:633.1 

915. Фірман Ю.П. Обґрунтування параметрів та режимів роботи стрічкового 
сепаратора картоплезбиральної машини: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) 
/ Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(12 назв). — [2006-01249 А] УДК 631.356.4-02:621.928.22 

916. Шатров Р.В. Обґрунтування параметрів висувної секції з вертикальною 
фрезою для обробітку ґрунту в садах інтенсивного типу: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.05.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — [2006-01390 А] УДК 631.31 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

917. Давиденко Г.А. Ґрунтозахисна та агрономічна ефективність протиеро-
зійного комплексу в північно-східному Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд.  
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с.-г. наук: (06.01.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2006-01628 А] 

 УДК 631.459(1-18)(292.485)(477) 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь кандидата 

918. Аріфов М.Б. Адаптивність сортів і селекційних ліній озимої м’якої 
пшениці у зв’язку зі строками сівби: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Се-
лекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 2006. — 22 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2006-01535 А] УДК 631.527:633.111 

919. Василів Т.В. Створення вихідного матеріалу для селекції тютюну на 
підвищення адаптивного потенціалу: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) /  
Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16. — [2006-01722 А] УДК 631.527:633.71 

920. Скалій І.М. Удосконалення елементів технології вирощування змішаних 
посівів кукурудзи з соєю на силос в Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук: (06.01.09) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(6 назв). — [2006-01046 А] УДК 631.543:633.34:633.15 

921. Томашова О.Л. Мінімалізація обробітку чорнозему південного Криму в 
умовах зрошення: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.01) / Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01171 А] 

 УДК 631.5(477.7) 
922. Хоменко С.О. Створення вихідного матеріалу для селекції озимої м’якої 

пшениці шляхом обробки насіння гібридів мутагенами: Автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук: (06.01.05) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеробства. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2006-01290 А] УДК 631.52:633.111 

923. Храпійчук І.П. Сортові особливості плодоутворення і технологія вирощу-
вання конюшини повзучої на насіння в умовах Центрального Полісся України: 
Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.14) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т цукр. буря-
ків. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-01294 А] 

 УДК 631.53.03:633.32](477.41/.42) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

924. Волошин М.М. Оптимізація зрошувальних норм та оперативне управлін-
ня поливами при платному водокористуванні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(06.01.02) / Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— [2006-01741 А] УДК 631.67 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

925. Григор’єв В.М. Паразитичні нематоди агроценозів цукрових буряків та 
заходи контролю їхньої чисельності в умовах Центрального Лісостепу України: 
Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-01620 А] УДК 632.7:633.63 
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926. Рябчук П.О. Удосконалення захисту посівів озимої пшениці від бур’янів 
у північному Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.13) /  
Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). —  
[2006-00967 А] УДК 632.954:633.11"324"](477.4) 

927. Чергіна О.Д. Екотоксикологічне обґрунтування застосування пестицидів 
при вирощуванні зернових колосових в Лісостепу та Степу України: Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (03.00.16) / Ін-т захисту рослин Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2006-01331 А] 

 УДК 632.95:633.1](292.485/.486:477) 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 
928. Ізотов А.М. Розробка агробіологічних основ адаптування технології ви-

рощування озимої пшениці в Криму: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: (06.01.09) / 
Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту. — Сімферополь, 2006. — 43 с.: 
іл., табл. — Бібліогр. с. 33—40 (68 назв). — [2006-02041 А] 

 УДК 633.11"324":631.5](477.75) 
929. Лавриненко Ю.О. Еколого-генетична мінливість кількісних ознак зерно-

вих культур та її значення для селекції в умовах зрошення: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. 
наук: (06.01.05) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2006. 
— 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (60 назв). — [2006-02175 А] 

 УДК 633.1:631.6:631.52 
930. Тищенко В.М. Еколого-генетичні аспекти селекції озимої пшениці в умо-

вах Лісостепу України: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: (06.01.05) / Ін-т землеробства 
Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40  
(34 назви). — [2006-01160 А] УДК 633.11"324":631.52 

На ступінь кандидата 

931. Боднар О.В. Розвиток ринку зерна в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.07.02) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — 
К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-01690 А] 

 УДК 633.1:339.13](477) 
932. Вільчинська Л.А. Створення нового вихідного матеріалу в селекції греч-

ки з використанням зразків колекції світового генофонду: Автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук: (06.01.05) / Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насін-
нєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20  
(8 назв). — [2006-01594 А] УДК 633.12:631.52 

933. Рудаков Ю.М. Розміщення озимої пшениці після різних попередників, 
систем добрив і обробітку ґрунту та її продуктивність в північному Степу України: 
Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2006-00954 А] 

 УДК 633.11"324":631.8:631.55 
934. Синицький М.П. Агротехнологічні основи формування продуктивності 

сучасних сортів ярого ячменю в північній підзоні Степу України: Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т зерн. госп-ва. — Дніпропет-
ровськ, 2006. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — [2006-01035 А] 

 УДК 633.16(477) 
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935. Уліч О.Л. Продуктивність сортів озимої пшениці залежно від попередни-
ків і строків сівби в Правобережному Лісостепу: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(06.01.09) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеробства. — К., 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006-01202 А] УДК 633.11:631.5](477.4) 

633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

936. Андрієнко О.О. Комбіноване використання люцерни на корм та насіння в 
умовах північного Степу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Ін-т 
зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2006. — 19 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01648 А] УДК 633.31:631.531.01 

937. Сахно Г.В. Добір багаторічних трав і травосумішок при залуженні лучно-
чорноземних ґрунтів південного Степу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(06.01.09) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (6 назв). — [2006-00996 А] УДК 633.2.03:631.4](477) 

938. Турін Є.М. Розробка прийомів вирощування сої в Криму з використанням 
різних штамів бульбочкових бактерій: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Нац. 
аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т". — Сімферополь, 2006. — 16 с.: табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2006-01188 А] УДК 633.34:631.847.211](477.75) 

939. Хоренжий Н.В. Розробка технології виробництва комбікормової продук-
ції з використанням кормових трав для великої рогатої худоби: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.18.02) / Одес. нац. акад. харч. технол. — Одеса, 2006. — 18 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01292 А] УДК 633.2:636.2 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

940. Чередничок А.І. Особливості росту та розвитку цукрових буряків за умо-
вами різних прийомів застосування калійних добрив: Автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук: (06.01.09) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2006-01333 А] УДК 633.63:631.83 

633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 

941. Бугара І.О. Індукований морфогенез і клональне мікророзмноження перс-
пективних сортів м’яти: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.20) / Укр. акад. 
аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2006-01707 А] УДК 633.822:57.08 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

942. Кузьмінець О.М. Господарсько-біологічна оцінка перспективних сортів 
яблуні у маточно-живцевому саду: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.07) / Ін-т 
садівництва Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(4 назви). — [2006-02155 А] УДК 634.11 
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634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

943. Семенюк В.О. Потенційна плодоносність і її ефективне використання для 
прогнозування і вирощування високого урожаю сортів винограду з груповою 
стійкістю в передгір’ї Криму: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.08) / Укр. акад. 
аграр. наук, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2006. — 20, [1] с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2006-01011 А] УДК 634.8(477.75) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

944. Войцешина Н.І. Технологічні властивості картоплі залежно від сорту, 
умов вирощування та зберігання: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (05.18.03) /  
Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 
[2006- 01856 А] УДК 635.21:631.526.3 

945. Загорко Н.П. Вплив способів зберігання на якість плодів солодкого пер-
цю: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.03) / Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2006-01991 А] 

 УДК 635.649:664.8.037.5 
946. Саад Ахмад Абд Алкадер Авамлех. Підбір індетермінантних гібридів по-

мідора та удосконалення технології вирощування їх у зимових гідропонних теп-
лицях: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.06) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 
18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2006-00968 А] УДК 635.64:631.589.2 

947. Швиденко М.В. Мінливість посівних та врожайних якостей насіння ква-
солі звичайної залежно від абіотичних і технологічних факторів: Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (06.01.14) / Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Укр. акад. аграр. наук. 
— Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2006-01402 А] 

 УДК 635.652 
948. Щигорцова О.Л. Розробка елементів технології вирощування нуту, 

гороху, чини і сочевиці в умовах зрошення в Центральному Степу Криму: Автореф. 
дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр.  
ун-ту. — Сімферополь, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). —  
[2006-01462 А] УДК 635.65:631.165](477.75) 

635.9 Декоративні рослини. Декоративне садівництво 

На ступінь кандидата 

949. Ковальчук Н.П. Еколого-біологічні особливості формування зелених 
насаджень м. Луцька: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.01) / Нац. лісотехн.  
ун-т України. — Львів, 2006. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (13 назв). —  
[2006-02088 А] УДК 635.92 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь доктора 

950. Лисиченко М.Л. Низькоенергетичні лазерні електротехнології в тварин-
ництві: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.09.16) / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 



 107

ім. Петра Василенка. — Х., 2006. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (58 назв). 
— [2006-02182 А] УДК 636.083:615.849.19 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

951. Духницький В.Б. Т-2 токсикоз тварин (патогенез, діагностика, лікування, 
профілактика): Автореф. дис. ... д-ра вет. наук: (16.00.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2006. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—38 
(36 назв). — [2006-01950 А] УДК 636.09:615.099-07-08-084 

На ступінь кандидата 

952. Войналович А.С. Морфофункціональні особливості міокарда теличок за 
різної рухової активності: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.02) / Білоцерків. 
держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(7 назв). — [2006-01739 А] УДК 636.09 

953. Герілович І.О. Токсико-екологічна характеристика омайта (пропаргіту): 
Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і 
клініч. вет. медицини. — Х., 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). 
— [2006-01612 А] УДК 636.09:[615.9:632.951 

954. Грушанська Н.Г. Лікування і профілактика аліментарної анемії поросят з 
використанням комплексу органічних сполук мікроелементів: Автореф. дис. ... канд. 
вет. наук: (16.00.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (8 назв). — [2006-01625 А] УДК 636.09:[616.155.194:636.4 

955. Зандарян С.Ю. Молекулярно-біологічні властивості штамів вірусу нью-
каслської хвороби, виділених в Україні, та удосконалення діагностики: Автореф.  
дис. ... канд. вет. наук: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч.  
вет. медицини. — Х., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 
[2006-02004 А] УДК 636.09:[616.98:578.831] 

956. Скиба О.О. Профілактика порушень мінерального обміну в організмі ко-
рів із застосуванням сполук біогенних мікроелементів: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 
(16.00.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(11 назв). — [2006-01048 А] УДК 636.09:616.391:636.2 

957. Стегней М.М. Історія лікувальної справи тварин Київщини (кінець ХІХ ст. — 
початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.12) / Нац. аграр. ун-т. — К., 
2006. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01096 А] 

 УДК 636.09(091)(477.41) 

636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 
958. Кобиш А.І. Особливості перебігу стресу різного походження в корів у 

залежності від типів вищої нервової діяльності: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 
(03.00.13) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— [2006-02084 А] УДК 636.2.09:616.8-092.9 

959. Слипанюк О.В. Особливості антиоксидантної системи у високотільних 
корів і новонароджених телят та деякі фактори її регуляції: Автореф. дис. ... канд. 
біол. наук: (03.00.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т біології тварин. — Львів, 2006. — 
17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — [2006-01054 А] УДК 636.2.082.4 
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636.3 Мала рогата худоба 

На ступінь кандидата 

960. Смолянінова О.О. Особливості меланогенезу в гірськокарпатських овець 
з кольоровою вовною: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.04) / Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т біології тварин. — Львів, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14  
(8 назв). — [2006-01063 А] УДК 636.32/.38:577.1 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 
961. Савчук Л.Г. Підвищення продуктивних якостей свиней при відборі за 

співвідношенням констант росту: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Хер-
сон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). 
— [2006-00972 А] УДК 636.4.082 

962. Халак В.І. Ефективність використання кнурів різної селекційної цінності 
у поєднанні із свиноматками внутріпородних типів великої білої породи: Автореф. 
дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. —  
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-01264 А] УДК 636.47.082.4 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 
963. Лісна Б.Б. Метаболічні, продуктивні та репродуктивні показники курей-

несучок за різного складу раціону: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.04) / Ін-т 
біології тварин Укр. акад. аграр. наук. — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — [2006-02187 А] УДК 636.5.087.7:612.015.3 

636.7 Собаки 

На ступінь доктора 
964. Сухонос В.П. Дисплазії суглобів кінцівок у собак (етіологія, патогенез, 

діагностика та лікування): Автореф. дис. ... д-ра вет. наук: (16.00.05) / Білоцерків. 
держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37  
(31 назва). — [2006-01120 А] УДК 636.7.09:616.727/.728 

637 Продукти тваринництва 

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
965. Козак О.А. Формування та розвиток ринку молока та молочної продукції 

в регіоні (на матеріалах Вінницької області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.07.02) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 
2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2006-02093 А] 

 УДК 637.1:339.13(477.44) 

638 Догляд, розведення й утримання комах та інших членистоногих. 
Бджільництво 

На ступінь кандидата 
966. Зуб О.В. Розробка прийомів селекції, розведення та контролю стану куль-

тури шовковичного шовкопряда: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. 
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акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — [2006-02022 А] УДК 638.2 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

967. Кукура Ю.А. Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетно-
го друку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук.: (05.05.01) / Укр. акад. друкарства. — 
Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2006-02157 А] 

 УДК 655.3.022 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому.  
Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 

968. Роздобудько В.В. Облік і контроль використання матеріально-технічних 
ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням ПЕОМ: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00940 А] УДК 656.064:004 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 

969. Артеменко В.В. Вдосконалення ефективності контролю при ремонті тяго-
вих електричних машин в умовах депо: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.07) / 
Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
 (5 назв). — [2006-01808 А] УДК 656.2 

970. Селецький В.С. Удосконалення технології утворення вагонопотоків на 
сортувальній станції: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.20) / М-во трансп. Ук-
раїни, Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (7 назв). — [2006-01007 А] УДК 656.212.5 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

971. Голіков А.О. Підвищення безпеки мореплавства при транспортуванні 
небезпечних навалювальних вантажів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.16) / 
Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — 
[2006-01770 А] УДК 656.614-3.073.436 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь доктора 

972. Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні: Авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —                       
К., 2006. — 33 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—30 (24 назви). — [2006-01938 А] 

 УДК 657.6(477) 
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973. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика: 
Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.06.04) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (60 назв). — [2006-02176 А] 

 УДК 657.62 

На ступінь кандидата 

974. Белявцева В.В. Організація управлінського обліку в торгово-виробничих 
підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Харк. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 
[2006-01549 А] УДК 657 

975. Головащенко О.М. Інформаційні та структурно-методичні засади фор-
мування фінансової звітності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 
[2006-01772 А] УДК 657.15 

976. Гриліцька А.В. Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський 
аспект (на прикладі підприємств споживчої кооперації): Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — 
К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-01621 А] УДК 657.6 

977. Довбуш А.В. Організація обліку і контролю у фермерських господарствах 
(на прикладі господарств Тернопільської області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01917 А] УДК 657.633:631.16 

978. Домбровська Н.Р. Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі 
підприємств із заготівлі та переробки зерна): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2006-01921 А] УДК 657.471 

979. Жукевич С.М. Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої 
кооперації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Терноп. держ. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-01983 А] 

 УДК 657:[005.21:658.114.25] 
980. Закалінська К.О. Методика аудиторської оцінки системи бухгалтерсь-

кого обліку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Держ. акад. статистики, 
обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — [2006-01999 А] УДК 657.1:657.6 

981. Ільченко Л.Б. Облік та аналіз витрат на виробництво (на матеріалах під-
приємств харчової промисловості України): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / 
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр. 
с. 15—16 (7 назв). — [2006-02043 А] УДК 657.47:664 

982. Канцедал Н.А. Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільсько-
господарських формувань: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-02060 А] 

 УДК 657.28:338.43.01 
983. Карєв В.П. Облік, контроль і аналіз основних засобів: Автореф. дис. ... 

канд. екон. наук: (08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату 
України. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — [2006-02062 А] УДК 657.421 

984. Крамарчук С.П. Облік і аналіз матеріальних сировинних ресурсів (на прик-
ладі плодоовочевої консервної промисловості): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
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(08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 
2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2006-02138 А] 

 УДК 657 
985. Чудовець В.В. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільсько-

господарських підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Держ. 
акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 21 с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01373 А] УДК 657.371:631.11 

986. Чумак О.В. Облік та аналіз собівартості продукції в підприємствах ресто-
ранного господарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Харк. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 
[2006-01375 А] УДК 657.471.76:640.43 

987. Шатохіна О.І. Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності 
підприємств вугледобувної промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — [2006-01389 А] УДК 657.471:622.33 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація  
та техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 

988. Соколова Л.В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації під-
приємств до невизначеності бізнес-середовища: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 
(08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 32 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (33 назви). — [2006-01069 А] УДК 658.1 

На ступінь кандидата 

989. Андросова О.Ф. Організаційно-економічні аспекти використання транс-
феру технологій на підприємствах авіаційної промисловості: Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.06.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — [2006-01529 А] УДК 658.14:629.73 

990. Багацька К.В. Фінансовий механізм санації підприємства: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.04.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назва). — [2006-01659 А] УДК 658.167 

991. Богатиренко А.А. Механізми динамічного управління підприємствами: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 
16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2006-01560 А] УДК 658.29 

992. Бондаренко О.С. Управління оборотними активами підприємств: Авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — 
К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — [2006-01568 А] 

 УДК 658.14/.17 
993. Бородій І.А. Управління лізингом на базі спільних інтересів комерційних 

банків та промислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — [2006-01447 А] УДК 658.91:336.71 

994. Буняк Н.М. Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та ме-
ханізми її реалізації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
[2006-01575 А] УДК 658.8 
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995. Бурковець О.С. Підвищення інвестиційної привабливості промислових 
підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т                         
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15                 
(12 назв). — [2006-01713 А] УДК 658.152 

996. Васіна К.С. Вдосконалення трансферного ціноутворення в системі внут-
рішнього економічного механізму підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16                    
(6 назв). — [2006-01727 А] УДК 658.8.031.4 

997. Вотченікова О.В. Формування маркетингової системи взаємодії на ринку 
лакофарбових товарів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. 
ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — [2006-01860 А] УДК 658.8:667.6 

998. Геналюк В.І. Економічний механізм визначення та прогнозування витрат 
підприємств гірничорудної промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
[2006-01864 А] УДК 658.5:622.341 

999. Глєбова Н.В. Управління інвестиційними процесами на підприємстві в 
умовах ризику: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. 
— Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-01616 А] 

 УДК 658.152 
1000. Головань Д.В. Моделі та методи контролю якості в проектах розробки 

інноваційної продукції: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. аерокос-
міч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (14 назв). — [2006-01869 А] УДК 658.562 

1001. Горбенко О.В. Забезпечення ефективності функціонування підприємств 
в умовах невизначеності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. транс-
порт. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2006-01784 А] 

 УДК 658.15 
1002. Готліб І.Г. Фактори підвищення ефективності використання основного 

капіталу на підприємствах хлібопекарської промисловості: Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.06.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-01789 А] УДК 658.155:664.6 

1003. Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогоспо-
дарських підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
[2006-01898 А] УДК 658.152:631.11 

1004. Замазій О.В. Інтеграція та ринкова взаємодія у реалізації стратегії розвитку 
підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Хмельниц. нац. ун-т. — 
Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-02002 А] УДК 658.15 

1005. Ковальчук О.В. Планування та організування маркетингової діяльності 
підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
[2006-02089 А] УДК 658.8(477) 

1006. Колісник Ю.О. Моделювання багатомірних фінансово-господарських 
потоків підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-02101 А] УДК 658.15 

1007. Кравчук П.Я. Формування системи корпоративної безпеки підприємст-
ва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Терно-
піль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2006-02136 А] УДК 658 
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1008. Лисьонкова Н.М. Організаційно-економічне забезпечення конкуренто-
спроможності підприємств на основі вдосконалення систем управління якістю: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — 
Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-02183 А] 

 УДК 658.56+658.821 
1009. Майборода О.В. Управління фінансовими потоками підприємства: Авто-

реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. 
— Суми, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2006-02196 А] 

 УДК 658.15 
1010. Рожко В.І. Обґрунтування обсягів збуту та політики розподілу спожив-

чих товарів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — 
Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00937 А] 

 УДК 658.8 
1011. Романишин С.Б. Формування рекламної стратегії підприємства: Авто-

реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2006-00942 А] УДК 658.84 

1012. Сотнікова Ю.В. Економічна оцінка інноваційної діяльності підприємст-
ва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01083 А] УДК 658.589 

1013. Стельмах О.О. Інтерактивні маркетингові комунікації в менеджменті 
підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т еконо-
міки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01097 А] УДК 658.8:005 

1014. Танасійчук О.М. Маркетингове управління збутовою діяльністю під-
приємства (за матеріалами переробних підприємств Вінницької області): Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 
2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01132 А] УДК 658.8 

1015. Татарнікова Н.І. Математичні методи в управлінні адаптацією виробни-
чого потенціалу підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2006-01140 А] УДК 658.51:519.863 

1016. Філіпішин І.В. Організаційно-економічний механізм інвестиційно-інно-
ваційної діяльності промислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) 
/ Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (6 назв). — [2006-01247 А] УДК 658.152+658.589 

1017. Хістєва О.В. Якість прибутку та його вплив на сталий розвиток торго-
вельного підприємства: Автореф. дис. ... канд. [екон.] наук: (08.07.05) / Донец. держ. 
ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 17 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2006-01260 А] УДК 658.155:005.336.3 

1018. Шаповалов П.О. Управління стратегічним потенціалом підприємства 
аптечної торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 18 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01382 А] УДК 658.8:615.12 

1019. Шевцова С.А. Організаційно-технологічне обґрунтування підвищення 
ефективності управління парком будівельних машин: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.23.08) / Придніпр. держ. акад. буд-ва і архіт. — Дніпропетровськ, 2006. — 
22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2006-01404 А] УДК 658.5:65.09 

1020. Шипуліна Ю.С. Управління потенціалом інноваційного розвитку промис-
лових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / Нац. техн. ун-т "Харк. 
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політехн. ін-т". — Х., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 
[2006-01418 А] УДК 658.589 

1021. Шталь Т.В. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роз-
дрібної торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Харк. держ. ун-т хар-
чування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
[2006-01439 А] УДК 658.87 

1022. Язвінська Н.В. Конкурентоспроможність українських підприємств на 
ринках програмного забезпечення: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16  
(15 назв). — [2006-01479 А] УДК 658.821(477) 

658.6 Товарознавство 

На ступінь кандидата 
1023. Кавун О.О. Стратегія формування торговельних мереж у роздрібній 

торгівлі продовольчими товарами: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(13 назв). — [2006-02051 А] УДК 658.62:339.166.82 

659 Реклама. Система інформації 

На ступінь кандидата 
1024. Луценко К.В. Політична реклама як іміджева технологія у системі ко-

мунікації та маркетингу: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Чернів. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 
[2006-02192 А] УДК 659.1:32 

1025. Сушко О.В. Рекламні стратегії підприємств ресторанного господарства: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16  
(7 назв). — [2006-01129 А] УДК 659.1:640.43 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 
66.0 Хімічна технологія 
На ступінь доктора 

1026. Токарєв В.С. Міжфазні реакції функціональних олігомерів, як метод 
створення наношарів і композитних матеріалів: Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 
(02.00.06) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 43 с.: іл., табл., схеми. 
— Бібліогр.: с. 33—40 (58 назв). — [2006-01169 А] УДК 66.095.26 

На ступінь кандидата 
1027. Вязовик В.М. Плазмохімічні методи синтезу кисневмісних радикалів і 

їхнє використання в хіміко-технологічних процесах: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.17.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 24 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — [2006-01603 А] УДК 66.088 

662 Вибухові речовини. Паливо 
На ступінь кандидата 

1028. Закусило Р.В. Розробка безпечного детонуючого хвилеводу для вибухо-
вих речовин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.26.01) / Криворіз. техн. ун-т. — 
Кривий Ріг, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — [2006-02000 А] 

 УДК 662.46.013.8 
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1029. Швець І.І. Дослідження вуглистих глин Дніпровського буровугільного 
басейну і розробка теоретичних основ їхньої комплексної переробки: Автореф.  
дис. ... канд. хім. наук: (02.00.13) / НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії 
ім. Л.М. Литвиненко. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(16 назв). — [2006-01401 А] УДК 662.73 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

На ступінь кандидата 

1030. Сухенко В.Ю. Підвищення довговічності обладнання харчових вироб-
ництв на основі протикорозійних інгібованих систем: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—17 (26 назв). — [2006-01118 А] УДК 664.02 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

1031. Ходаков О.Л. Удосконалення технології білих ігристих вин на основі 
розробки критеріїв придатності сорту винограду: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.18.07) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. ін-т винограду та вина "Магарач". — Ялта, 
2006. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2006-01286 А] УДК 663.221 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 

На ступінь доктора 

1032. Грабовська О.В. Розвиток наукових основ, розроблення та удосконален-
ня технологій цукристих крохмалепродуктів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.18.05) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 32—40 (55 назв). — [2006-01790 А] УДК 664.2 

На ступінь кандидата 
1033. Глєбов А.Б. Розроблення методів контролю бурякоцукрового вироб-

ництва за вмістом токсичних елементів в сировині, напівпродуктах та продукції: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.05) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01763 А] УДК 664.1 

1034. Гусятінський М.В. Удосконалення дифузійно-пресової технології вилу-
чення цукрози з бурякової стружки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.05) / 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(15 назв). — [2006-01882 А] УДК 664.1.034 

1035. Федорова Д.В. Технологія оздоблювальних напівфабрикатів з екстрак-
том стевії та продуктами переробки морських водоростей: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.18.16) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2006-01233 А] УДК 664.162 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 
1036. Фучаджи Н.О. Оптимізація технологічного процесу лущення власно-

круп’яних культур: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.03) / Херсон. нац. техн. 
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ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
[2006-01259 А] УДК 664.72:631.361.4 

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів 

665.5 Виробництво ефірної олії, парфумів, косметичних засобів 

На ступінь кандидата 

1037. Житнецький І.В. Удосконалення виробництва ефірної олії м’яти-сирцю 
з застосуванням мембранних процесів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.12) / 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(16 назв). — [2006-01980 А] УДК 665.52.081.6 

665.6/.7 Процеси та продукти нафтової та суміжних галузей 
промисловості 

На ступінь кандидата 

1038. Василишин Н.А. Гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 
2,6-ди-трет-бутилфенолу: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.13) / НАН України, 
Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — [2006-01848 А] УДК 665.71 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.1/.29 Скляна промисловість. Типи скла. Емалі. Глазурі.  
Силікатні фарби. Ангоби 

На ступінь кандидата 
1039. Гермаш К.М. Ніздрювате скло на основі сумішей, що містять продукти 

спалювання твердих побутових відходів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) 
/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01614 А] УДК 666.189.24 

1040. Кислична Р.І. Безпігментні світлозабарвлені емалеві покриття: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.17.11) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2006. — 25 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (20 назв). — [2006-02074 А] 

 УДК 666.293.522 

666.9 Промисловість в'яжучих 

На ступінь доктора 
1041. Іванов А.М. Наукове обґрунтування та створення високоефективних 

процесів подрібнення в помольному агрегаті з трубним млином на принципі селек-
тивності: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.17.08) / Нац. техн. ун-т "Харк. полі-
техн. ін-т". — Х., 2006. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (73 назви). —  
[2006-02030 А] УДК 666.94.052:621.926 

На ступінь кандидата 
1042. Боднар П.С. Ресурсозберігаюча технологія переробки фосфогіпсів: Авто-

реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-01830 А] УДК 666.91 
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1043. Вергун О.О. Реологічні властивості бетонних сумішей та фізико-ме-
ханічні характеристики важкого бетону з модифікованим плавом дикарбонових кис-
лот: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Придніпр. держ. акад. буд-ва та 
архіт. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (8 назв). — 
[2006-01732 А] УДК 666.972.16 

1044. Саєнко Л.В. Вібропрес з двочастотним приводом пуансона для форму-
вання дрібноштучних бетонних виробів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.02) 
/ Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17 (6 назв). — [2006-00975 А] УДК 666.97.033.16 

667 Виробництво та використання барвників і лакофарбових 
матеріалів 

На ступінь кандидата 

1045. Ігнатова І.В. Теплостійкі полімерсилікатні композиційні матеріали на 
основі поліізоціанатів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
[2006-02039 А] УДК 667.637.2 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 
Металознавство 

На ступінь кандидата 
1046. Горбатенко В.В. Вдосконалення структури сплавів для валків дрібно-

сортових прокатних станів з метою підвищення їх експлуатаційної стійкості: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-01783 А] УДК 669.017+621.78 

1047. Холявко В.В. Формування фазового складу, структури та властивостей 
квазікристалічних сплавів системи Al-Cu-Fe при реакційній дифузії галію: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.16.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2006-01289 А] 

 УДК 669.017:621.78 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

1048. Березос В.О. Розробка обладнання та технології отримання порожнистих 
зливків великого діаметру з титанових сплавів методом електронно-променевої плав-
ки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.07) / НАН України, Ін-т електрозварю-
вання ім. Є.О. Патона. — К., 2006. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 
[2006-01672 А] УДК 669.187.5 

1049. Вашерук О.В. Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість 
монокристалів кремнію і розробка теплового вузла для вирощування бездефектних 
зливків у промислових умовах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.06) / Кре-
менчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр. — Кременчук, 2006. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-01581 А] УДК 669.162.238+661.68 

1050. Гріншпунт В.О. Металургійні властивості хромітових руд Побужжя і 
розробка раціональних режимів отримання високовуглецевого ферохрому: Автореф. дис. ... 
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канд. техн. наук: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2006. — 
23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2006-01623 А] УДК 669.168 

1051. Дьоміна К.Г. Вплив особливостей перитектичної кристалізації на струк-
туру та властивості прокату з конструкційної сталі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.16.01) / Ін-т чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. — Дніпропет-
ровськ, 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
[2006-01952 А] УДК 669.141.24-15 

1052. Звірко О.І. Закономірності експлуатаційної деградації сталей магістраль-
них нафтопроводів та резервуарів за корозійної дії нафто-водного середовища: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.14) / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. 
— Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-02013 А] 

 УДК 669.14:620.19 
1053. Зуєв О.І. Вдосконалення методів розрахунку теплофізичних процесів у поро-

жнині конвертера для раціоналізації режимів продування розплаву: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.14.06) / Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2006. — 
18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-02024 А] УДК 669.18:536 

1054. Кузін А.В. Удосконалення технології доменної плавки з використанням 
дрібнофракційного коксу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Донец. нац. 
техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2006-02152 А] УДК 669.162.16 

1055. Сазонов С.І. Зниження паливовикористання металургійного комбінату 
на основі вдосконалення енерготехнологічних режимів роботи доменних печей: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2006. — 19 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
[2006-00977 А] УДК 669.162.2 

1056. Теслевич С.М. Нові технології та устаткування для отримання титанової 
губки і переплавки її в зливок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.07) / НАН 
України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01152 А] УДК 669.181.4 

1057. Узлов О.В. Формування структури голчастого фериту та комплексу 
властивостей у мікро- та низьколегованих конструкційних сталях: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.02.01) / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропет-
ровськ, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2006-01199 А] 

 УДК 669.112.227.3:669.15-194 
1058. Шарбатіан М.Д. Розробка математичної моделі і системи керування 

процесом шлакоутворення у ванні конвертера: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.13.07) / М-во промисл. політики України, "Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т авто-
матики". — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
[2006-01385 А] УДК 669.184.2 

1059. Шпак П.О. Особливості структуроутворення й властивостей швидкорі-
зальної сталі та підвищення ефективності технології її електронно-променевого 
переплаву: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. 
матеріалознав. ім. І.М. Францевича. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 20—21 (8 назв). — [2006-01436 А] УДК 669.187 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 
1060. Антонюк С.Л. Розробка і впровадження високоміцного титанового спла-

ву для зварних конструкцій авіаційного призначення: Автореф. дис. ... канд. техн. 
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наук: (05.16.01) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. — К., 2006. 
— 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — [2006-01805 А] УДК 669.295 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

1061. Супрун Н.П. Наукові основи визначення властивостей пакетів бар’єр-
ного одягу з урахуванням особливостей експлуатації: Автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук: (05.02.01) / Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. — К., 2006. — 40 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (53 назви). — [2006-01114 А] УДК 677.017:687.174 

На ступінь кандидата 

1062. Іщенко О.В. Розробка технології застосування карбоксиметильованого 
крохмалю в друкуванні і заключній обробці текстильних матеріалів: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.19.03) / Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 24 с.: іл., 
табл. — Бібліогр. с. 18—20 (15 назв). — [2006-02049 А] УДК 677.027.5 

1063. Скляр Н.М. Розробка структури та технології в’язання еластичного 
основов’язаного трикотажу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.19.03) / Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 
— [2006-01049 А] УДК 677.025 

1064. Субботіна Н.Є. Створення полімерних композицій для суміщених про-
цесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів: Автореф.  
дис. ... канд. техн. наук: (05.19.03) / Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 24 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — [2006-01127 А] УДК 677.077 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 
1065. Байгушев В.В. Технологія виробництва композиційних вуглець-вуглеце-

вих матеріалів електротермічного призначення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.17.06) / Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 17 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2006-01811 А] УДК 678.5 

1066. Дідошак Р.О. Удосконалення технології виробництва нафтополімерних 
смол ініційованою олігомеризацією фракції С9: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.17.04) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 16, [1] с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2006-01909 А] УДК 678.747:66.095.261.4 

1067. Тотосько О.В. Розробка епоксикомпозитних покриттів, модифікованих 
електроіскровим гідроударом з поліпшеними експлуатаційними характеристиками: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2006. 
— 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — [2006-01176 А] 

 УДК 678.64.026 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь доктора 
1068. Ткачук М.В. Моделі, методи та інформаційні технології адаптивної роз-

робки та реінжинірингу інформаційно-управляючих систем: Автореф. дис. ... д-ра 
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техн. наук: (05.13.06) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 36 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — [2006-01166 А] УДК 681.5 

На ступінь кандидата 

1069. Замірець О.М. Моделі та методи інформаційної підтримки організацій-
них структур управління створенням виробів приладобудування: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.13.06) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. 
авіац. ін-т". — Х., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). 
— [2006-02003 А] УДК 681.518 

1070. Самарець Ю.В. Розробка та дослідження обчислювальних технологій 
геоінформаційних систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Дніпропетр. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
[2006-00986 А] УДК 681.518:519.254 

1071. Фонотов А.М. Автоматизована система гільйотинного розкрою на осно-
ві генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва): Автореф.  
дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-01253 А] УДК 681.51:684 

681.7 Оптичні прилади та апаратура 

На ступінь кандидата 
1072. Семенець О.М. Методи обробки та прийняття рішень при аналізі стану 

мікроциркуляції кон’юнктиви ока: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Тер-
ноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(25 назв). — [2006-01008 А] УДК 681.784.8 

681.8 Технічна акустика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 
1073. Косяк І.В. Дослідження і розробка системи цифрового неруйнівного від-

творення інформації з раритетних носіїв: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) 
/ НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — К., 2006. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-02125 А] УДК 681.846 

685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри, 
туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 
1074. Безпарточний М.Г. Формування споживчого ринку взуття: Автореф. 

дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 
2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — [2006-01670 А] 

 УДК 685.3:339.137 
1075. Романюк О.О. Дослідження властивостей матеріалів із натуральної 

шкіри, пластифікованих різними способами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.02.01) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 24 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — [2006-00946 А] УДК 685.34.03 

687.1/4 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 
1076. Арабулі А.Т. Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів 

при розпрасуванні швів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.19.04) / Київ. нац. ун-т 
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технологій та дизайну. — К., 2005. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 
[2006-01653 А] УДК 687.023:677.027.18 

1077. Сиротенко О.П. Удосконалення методу гармонізації конструктивно-
композиційних рішень жіночого легкого одягу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.19.04) / Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01041 А] УДК 687.12.016 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

На ступінь кандидата 

1078. Герасимова О.Л. Удосконалення методів управління вартістю будівель-
них проектів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Придніпр. держ. акад. 
буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(8 назв). — [2006-01758 А] УДК 69:658.152 

69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання 

На ступінь кандидата 

1079. Самаха Бассам Фарес. Організаційно-технологічне моделювання будів-
ництва на основі нечіткої логіки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.08) / Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 
— [2006-00987 А] УДК 69.03:005.923 

1080. Худолій С.М. Коливання подовжених криволінійних закручених стерж-
нів при складному обертанні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.17) / Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2006-01300 А] 

 УДК 69.04 
1081. Шатрова І.А. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва: 

Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.08) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13. — [2006-01391 А] УДК 69.05:005.31 

1082. Щеглова О.Ю. Організаційно-технологічні рішення реконструкції 5-ти 
поверхових житлових будинків з використанням надбудови: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.23.08) / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2006. —  
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01456 А] УДК 69.059.38.059.7 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 
1083. Лемешев М.С. Радіозахисні покриття із бетелу-м: Автореф. дис. ... канд. 

техн. наук: (05.23.05) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2006-02180 А] УДК 691.32:699.887 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь кандидата 
1084. Дмитренко А.Ю. Принципи функціонально-планувальної організації ма-

лих сільських поселень (на прикладі Північно-Східного регіону України): Автореф. 
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дис. ... канд. техн. наук: (05.23.20) / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 
Полтава, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2006-01913 А] 

 УДК 711.437(477.52/.54) 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

1085. Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів 
столичних міст в умовах ідеологічної детермінації: Автореф. дис. ... д-ра архіт. наук: 
(18.00.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2006. — 36 с.: табл. — Бібліогр.:  
с. 28—32 та в підрядк. прим. — [2006-01337 А] УДК 72.036:711.523](4-191.2-11) 

На ступінь кандидата 

1086. Андріанова Г.А. Принципи архітектурно-планувальної організації об’єк-
тів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів: Авто-
реф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2006. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-01647 А] УДК 725+728].012 

1087. Заславець Т.М. Типологічні засади архітектурно-планувальної структу-
ри соціального та комерційного житла: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
[2006-02007 А] УДК 728.22 

1088. Коптєва Г.Л. Рух як формотвірний фактор в архітектурній композиції 
(актуальність і генетичні передумови): Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Одес. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— [2006-02114 А] УДК 72.01/.02 

1089. Родик Я.С. Ергономічні принципи формування архітектурного середови-
ща реабілітаційних центрів: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Харк. держ. 
техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12 (7 назв). —  
[2006-00936 А] УДК 72.01 

1090. Ушаков Г.Н. Формування візуально-проникних внутрішніх просторових 
структур: Автореф. дис. ... канд. архіт: (18.00.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.  
— К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01213 А] 

 УДК 72.012 
1091. Хараборська Ю.О. Методи оцінки і вибору рішень у процесі архітектур-

них досліджень сельбищних територій міст: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(8 назв). — [2006-01271 А] УДК 72.012:711.4 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва. Нумізматика, нагороди 

На ступінь кандидата 

1092. Кубицька Н.В. Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ — 
ХХ століть: (Історія, типологія, художні особливості): Автореф. дис. ... канд. мис-
тецтвознав.: (17.00.06) / Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2006. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (17 назв). — [2006-02150 А] УДК 738(477.41/.42)"18/19" 
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745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн 

На ступінь кандидата 

1093. Гах І.С. Храмовий вітраж Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст.: за-
хідноєвропейський контекст (становлення, художні особливості, проблеми рестав-
рації): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав: (17.00.06) / Львів. нац. акад. мистецтв. 
— Львів, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — [2006-01863 А] 

 УДК 748.5.048:27.526.63](477.83/.86)"18/19" 
1094. Козакевич О.Р. Мистецтво в’язання в Західній Україні кінця ХІХ — 

першої третини ХХ століття (історія, типологія, художні особливості, осередки): 
Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.06) / Львів. нац. акад. мистецтв. — 
Львів, 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — [2006-02094 А] 

 УДК 746.25(477.8)"18/19" 

78 Музика 

На ступінь доктора 
1095. Рощенко О.Г. Діалектика міфологеми і нова міфологія музичного ро-

мантизму: Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України 
ім. П.І. Чайковського. — К., 2006. — 32, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(47 назв). — [2006-00949 А] УДК 78.03 

На ступінь кандидата 

1096. Бєдакова С.В. Художньо-естетичні здобутки "празької школи" в кон-
тексті творчих пошуків українських композиторів Галичини кінця ХІХ — першої по-
ловини ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Держ. акад. 
керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
[2006-01674 А] УДК 78.072(477.83/.86)"18/19" 

1097. Ву Гуолінг. Китайська виконавська інтонація в європейській вокальній 
музиці ХІХ—ХХ століть: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. 
держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. — Одеса, 2006. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 
(5 назв). — [2006-01602 А] УДК 784"18/19" 

1098. Галузевська О.М. Діалог слова і музики у співтворчості Івана Карабиця 
та Бориса Олійника: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / М-во культу-
ри і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. — К., 2006. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2006-01751 А] УДК 78.072 

1099. Гомельська Ю.О. Композиторська освіта у Великій Британії як феномен 
європейської музичної культури: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / 
Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. — Одеса, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(4 назви). — [2006-01776 А] УДК 78.071.1 

1100. Гончаров А.О. Неофольклористичні тенденції у баянній творчості В. Зу-
бицького: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / НАН України, Ін-т мис-
тецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — К., 2006. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — [2006-01779 А] УДК 78.071:786.8 

1101. Горелік Л.М. Вокальний цикл у жанрово-видовій специфіці камерного 
співу: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад.  
ім. А.В. Нежданової. — Одеса, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 
[2006-01873 А] УДК 784.3 
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1102. Денисенко М.Г. Темброва модальність у композиції (на прикладах ук-
раїнської інструментальної музики останньої чверті ХХ сторіччя): Автореф. дис. ... 
канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
[2006-01899 А] УДК 785(477)"19" 

1103. Довжинець І.Г. Відтворення пленерних ефектів у фортепіанній музиці: 
Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Не-
жданової. — Одеса, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2006-01638 А] 

 УДК 786.2 
1104. Єргієв І.Д. Український "модерн-баян" як феномен світового мистецтва: 

Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Не-
жданової. — Одеса, 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2006-01962 А] 

 УДК 786.8(477) 
1105. Жайворонок Н.Б. Музичне виконавство як феномен музичної культури: 

Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мис-
тецтв. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01971 А] 

 УДК 78.01 
1106. Крижанівський Ф.П. Український концерт для тромбона в аспекті ста-

новлення та розвитку жанру: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / 
Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. — Одеса, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — [2006-02144 А] УДК 785.6:788.2 

1107. Лю С. Культура символізму та її виявлення в музиці П. Чайковського,  
С. манінова, Дж. Пуччіні: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. 
держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. — Одеса, 2006. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12  
(7 назв). — [2006-02193 А] УДК 78.03 

1108. Салдан С.О. Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівсь-
ких композиторів ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / 
Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. — К., 2006. — 16, [1] с., включ. обкл.: 
[табл.]. — Бібліогр.: с. 14 — 15 (5 назв).— [2006-00983 А] УДК 786.2.071(477.4-25) 

1109. У Голін. Китайська виконавська інтонація в європейській вокальній му-
зиці ХІХ — ХХ століть: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03). — Одеса, 
2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2006-01192 А] УДК 784.02(510) 

1110. Чжан Ї. Вокально-педагогічна творчість як передумова виконавської діяль-
ності співака: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. 
акад. ім. А.В. Нежданової. — Одеса, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 
[2006-01351 А] УДК 784.9.071.2.072 

1111. Швед М.Б. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики 
в Україні на новому етапі (1990 — 2005 рр.): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 
(17.00.01) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. — Львів, 2006. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 18 (4 назви). — [2006-01396] УДК 78.07(477) 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

1112. Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб’єкта і її застосування 
в теорії кіно: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2006. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 
[2006-01703 А] УДК 791.43.01:159.964.2 
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796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

1113. Атаманюк С.І. Особливості розвитку спеціальної витривалості і швид-
кісно-силових якостей висококваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються у 
спортивному командному фітнесі: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і 
спорту: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 18 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-01657 А] УДК 796.015.4-055.2 

1114. Вознюк Т.В. Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих баскет-
болісток засобами швидкісно-силової спрямованості на передзмагальному етапі під-
готовки: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Львів. 
держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(12 назв). — [2006-01601 А] УДК 796.323.071 

1115. Когут І.О. Руховий режим і фізичний стан дітей 6—7 років, які нав-
чаються у школах різного типу: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 
(24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2006-02091 А] УДК 796.012.4-053.5 

1116. Ріпак М.О. Організаційно-методичні аспекти оптимізації фізичної актив-
ності жінок-учителів 36 — 55 років: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і 
спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2006. — 23 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — [2006- 00929 А] УДК 796.011.3:37.011.31-055.2 

1117. Романчук С.В. Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і 
спортом курсантів технічних військових навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. 
наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 
2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2006-00945 А] 

 УДК 796:355.23 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

801 Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології 

На ступінь кандидата 

1118. Федас В.В. Науково-теоретичні засади фольклористичної діяльності Ми-
хайла Максимовича: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.07) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-01224 А] УДК 801.81 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

1119. Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації: Авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.15) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01823 А] УДК 81’246.3’27 

1120. Єлісова М.О. Універсальний символ "світове дерево" та його мовно-
образні парадигми в художніх текстах Бориса Пастернака: Автореф. дис. ... канд. 
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філол. наук: (10.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01960 А] 

 УДК 81'42:821.161.1.09 
1121. Савенко А.О. Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських 

перекладах романів Н. Казандзакіса та С. Міривіліса: Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.02.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17 (5 назв). — [2006-00970 А] УДК 81’255.4’373.7=14’06=161.2 

1122. Чала Ю.П. Відтворення культурно-маркованих знаків вікторіанської 
доби в українських перекладах: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.16) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
[2006-01321 А] УДК 81’255.4:821.111.030=161.2 

811 Мови (природні та штучні) 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

1123. Богдан В.В. Синтактика, семантика, прагматика англомовних приєдну-
вальних конструкцій і складних речень з підрядним зв’язком: Автореф. дис. ... канд. 
філол. наук: (10.02.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01829 А] УДК 811.111’374.73 

1124. Боцман А.В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фарма-
цевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських 
препаратів): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01699 А] 

 УДК 811.111’42:615.1 
1125. Данилюк С.С. Структурні та функціонільні особливості англомовних 

електронних текстів (на матеріалі персональних веб-сторінок лінгвістів): Автореф. 
дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-01887 А] УДК 811.111’42:004.738.12 

1126. Ємельянова О.В. Мовленнєве вираження статусу адресата в англомов-
ному художньому дискурсі закоханих: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / 
Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
[2006-01961 А] УДК 811.111'42 

1127. Знаменська І.В. Кореневі дієслова та їхні похідні в англомовній медич-
ній термінолексиці: структурно-семантичний аналіз: Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.02.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — [2006-02019 А] УДК 811.111' 373.611' 367.625 

1128. Юнацька А.Б. Вербалізація стереотипів іспаномовної культури в аме-
риканському варіанті англійської мови: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) 
/ Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (12 назв). — 
[2006-01469 А] УДК 811.111’373.234(73):008(=134.2) 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

1129. Басок В.А. Контекстуальна синонімія: семантико-стилістичний та пра-
гматичний аспекти (на матеріалі іменників сучасної німецької мови): Автореф.  
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дис. ... канд. філол. наук: (14.01.18) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-01667 А] УДК 811.112.2’373.421 

1130. Кур’янова М.О. Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-тех-
нічних текстів українською мовою: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.16) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— [2006-02165 А] УДК 811.112.2' 255.2=161.2 

811.124 Латинська мова (латинь) 

На ступінь кандидата 

1131. Бойко Н.В. Латинськомовна інскрипція в Україні кінця ХVІ — початку 
ХVІІІ століть (лексико-граматичний аспект): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2006. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2006-01564 А] УДК 811.124’04 

1132. Щербина Р.А. Латинськомовна історіографія в Україні середини ХVІІ ст. 
як мовно-культурне джерело (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського 
народу 1648 — 1657 років): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.14) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 
 (4 назви). — [2006-01460 А] УДК 811.124’04(477)"16" 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

1133. Борисенко П.А. Структура, семантика та прагматика франкомовних 
текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради 
Європи): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
[2006-01838 А] УДК 811.133.1’42 

1134. Фєфєлова В.В. Складні речення з підрядним часу в сучасній французькій 
мові (структура, семантика, прагматика): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.05) 
/ Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: 16—17 (12 назв). — 
[2006-01242 А] УДК 811.133.1’367.335.2 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

1135. Дішкант Ю.Г. Субстантивно-адвербіальні словосполучення в сучасній 
російській мові (структура, функції, комунікація): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16 (5 назв). — [2006-01910 А] 

 УДК 811.161.1’367.4 
1136. Дружин Г.В. Сучасні лексичні запозичення: прагматика, семантика, 

соціолінгвістика: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Дніпропетр. нац.  
ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
[2006-01940 А] УДК 811.161.1’373.45 

1137. Кот С.О. Дискурсний аналіз проповіді як морально-духовного жанру 
словесності (на матеріалі православної Різдвяної проповіді): Автореф. дис. ... канд. 
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філол. наук: (10.02.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2006-02126 А] УДК 811.161.1 

1138. Садова Г.Ю. Семантико-синтаксична організація компаративних паре-
мій: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / НАН України, Ін-т мовознав.  
ім. О.О. Потебні. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в під-
рядк. прим. — [2006-01121 А] УДК 811.161.1’373.7’367 

1139. Салата І.А. Динаміка лексичного складу російської мови наприкінці ХХ ст. 
(на матеріалі однотомних тлумачних словників): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 16 (4 назв). — [2006-00982 А] УДК 811.161.1’373 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

1140. Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок: 
Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. По-
тебні. — К., 2006. — 38 с.: табл., карти. — Бібліогр.: с. 30—34. — [2006-01766 А] 

 УДК 811.161.2’282.2 

На ступінь кандидата 

1141. Дворянкін В.О. Номінативні процеси в українських східностепових го-
вірках: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Луганськ, 2006. — 23 с.: карти. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2006-01890 А] УДК 811.161.2’282.2(477.62) 

1142. Коломієць О.М. Фразеологічна синоніміка мови української художньої 
прози (на матеріалі творів Є.П. Гуцала): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) 
/ Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — [2006-02104 А] УДК 811.161.2' 373.7 

1143. Ригованова В.А. Зіставний аналіз категорії авторизації в українській та 
англійській мовах: структура та семантика: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.17) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — [2006-00924 А] УДК 811.161.2+811.111]-115 

1144. Сафонова Н.М. Суб’єктивна модальність у діалозі та полілозі сучасної 
української драми (семантика та прагматика): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 
[2006-00993 А] УДК 811.161.2’367.37 

1145. Семенюк В.Я. Внутрішнє мовлення: лінгвостилістичні аспекти інтер-
претації української художньої прози ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2006. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2006-01012 А] УДК 811.161.2’42"19" 

1146. Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т філології. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр. c. 16—17 (14 назв). — [2006-01142 А] 

 УДК 811.161.2’366.56 
1147. Тилик О.Ф. Іменники зі значенням подібність: способи творення та 

сфери використання: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Запоріз. нац.  
ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-01154 А] 

 УДК 811.161.2’367.622.11 
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1148. Тумай Н.В. Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання ук-
раїнством у ХІХ — на початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2006. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-01186 А] УДК 811.161.2"18" 

1149. Тяпкіна Н.І. Демонологічна лексика української мови: Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.02.01) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01191 А] УДК 811.161.2’373.2 

1150. Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Ан-
дієвської: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-01246 А] 

 УДК 811.161.2’373.4:821.161.2-1 
1151. Хлистун І.В. Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-

функціональний аспект): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Нац. пед.  
ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
[2006-01279 А] УДК 811.161.2’373.2:821.161.2-1 

1152. Хмара Г.В. Типи номінування одягу і взуття в сучасній українській мові 
(функціонально-стильовий аспект): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / 
Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 
[2006-01280 А] УДК 811.161.2’37’38 

1153. Цапулич Л.Т. Семантична структура іменників середньобаварської богемсь-
кої говірки Закарпаття (на матеріалі зоосемізмів та соматизмів): Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2005. —  
22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2006-01303 А] УДК 811.161.2’282.2’37(477.87) 

1154. Царалунга І.Б. Українські топоніми на -ани (-яни): Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.02.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. —  
17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2006-01304 А] УДК 811.161.2’373.21 

1155. Черевко І.В. Семантико-структурна та стильова характеристика фразео-
логізмів в українських пам’ятках ХVІ — ХVІІ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 18 с. — Бібліогр.:  
с. 15 (9 назв). — [2006-01332 А] УДК 811.161.2’373.7-112"15/16" 

1156. Шестопалова Л.Д. Специфіка антропонімів у химерній прозі (на мате-
ріалі творчості В.Г. Дрозда): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Одес. 
нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— [2006-01415 А] УДК 811.161.2’373.23 

1157. Щур І.І. Українськомовний комп’ютерний сленг: формування і функціо-
нування: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т філології. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-01464 А] УДК 811.161.2’276.6:004.4’4 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 
1158. Аскерова І.А. Семантичне поле назв емоційно-афективних станів у польсь-

кій мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. 
— К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-01809 А] УДК 811.162.1’37 

811.512.19 Інші тюркські мови [Кримськотатарська мова] 

На ступінь кандидата 
1159. Арслан М. Особливості формування та розвитку турецької та кримсько-

татарської суспільно-політичної лексики: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
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(10.02.13) / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського. — К., 2006. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — [2006-01654 А] УДК 811.512.161+811.512.19]’373-115 

1160. Куртсеїтов А.М. Лексико-семантичні особливості фразеологізмів у кримсько-
татарській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.13) / НАН України, Ін-т схо-
дознав. ім. А. Кримського. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2006-02164 А] 

 УДК 811.512.19' 373.7 

811.521 Японська мова 

На ступінь кандидата 
1161. Комісаров К.Ю. Семантико-синтактичні і стилістичні особливості умов-

них конструкцій у сучасній японській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.13) 
/ НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — [2006-02108 А] УДК 811.521' 367.335 

82 Художня література. Літературознавство 

На ступінь кандидата 

1162. Грицак Н.Р. Рецепція творчості Марини Цвєтаєвої в Росії та Україні: Авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. 
— Тернопіль, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2006-01622 А] УДК 82.091 

1163. Думчак І.М. Українська проблематика ХХ ст. у творчій спадщині аме-
риканського письменника Аскольда Мельничука: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2006. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-01947 А] УДК 82.091 

1164. Сидоренко О.В. Малі комічні форми в західноєвропейських літературах 
високого Середньовіччя і Ренесансу: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / 
НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — [2006-01027 А] УДК 82.09"13/15" 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь кандидата 
1165. Білик М.П. "Кримський цикл" творів І.О. Буніна: проблематика, тема-

тика, поетика: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в під-
рядк. прим. — [2006-01682 А] УДК 821.161.1-1.09 

1166. Борбунюк В.О. Інтертекстуальність драматургії А.П. Чехова: Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.01.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01836 А] 

 УДК 821.161.1.09 
1167. Вальченко І.В. "Итальянские новеллы" та повість "Микеланджело" Д.С. Ме-

режковського: стилізація, міфопоетика, інтертекст: Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.01.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (5 назв). — [2006-01846 А] УДК 821.161.1.09-3 

1168. Глінка Н.В. Міфопоетика творчості Д.Г. Лоуренса: Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.01.04) / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. — К., 2006. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2006-01764 А] УДК 821.111.09 
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1169. Кравченко Я.П. Художній світ романів С.І. Смирнової-Сазонової: Авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук (10.01.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2006-02133 А] 

 УДК 821.161.1.09 
1170. Синіца Д.А. Художньо-публіцистичні жанри у літературі російського за-

рубіжжя (творча спадщина І.О. Ільїна): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) 
/ Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — [2006-01037 А] УДК 821.161.1.09 

1171. Фідкевич О.Л. Епістолярна проза А. Чехова та ідейно-художні пошуки 
письменника 80-х — 90-х рр. ХІХ — початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 15 та в підрядк. прим. — [2006-01243 А] УДК 821.161.1-6.09"188/190" 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

1172. Вільна Я.В. Ідейно-естетичний феномен творчості Г. Квітки-Основ’я-
ненка: герменевтичний аспект: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.01) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (24 назви) 
та в підрядк. прим. — [2006-01593 А] УДК 821.161.2.09 

1173. Голод Р.Б. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ — початку ХХ сто-
ліття: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2006. — 37 с. — Бібліогр.: с. 33—34 та в підрядк. прим. — [2006-01773 А] 

 УДК 821.161.2.02"18/19" 

На ступінь кандидата 

1174. Вавжинська Ю.М. Тарас Шевченко і польський романтизм (топіка і симво-
ліка профетизму, лицарства, тиранії): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / 
НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01715 А] УДК 821.161.2+821.162.1].091 

1175. Гажа Т.П. Українська літературна мемуаристика другої половини ХХ сто-
ліття: становлення об’єктного і суб’єктного типів: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. 
— [2006-01748 А] УДК 821.161.2-94"19" 

1176. Дига Н.В. Розвиток пізнавальної активності учнів 5—8 класів на уроках 
української літератури в процесі вивчення художніх творів історичної тематики: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. 
— К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-01906 А] 

 УДК 821.161.2-94:373.5.016 
1177. Дорофтей О.О. Концепція польськомовної та німецькомовної публіцис-

тики і літературної критики Івана Франка: жанрово-стильові особливості: Автореф. 
дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в під-
рядк. прим. — [2006-01926 А] УДК 821.161.2.09 

1178. Корицька Г.Р. Творчість А. Кащенка: проблематика і поетика: Автореф. 
дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назви). — [2006-02117 А] УДК 821.161.2.09 
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1179. Ротова Н.В. Проза Івана Сенченка: проблеми міфопоетики й інтертекс-
туальності: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка-
разіна. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00948 А] 

 УДК 821.161.2.09 
1180. Стасик М.В. Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука: 

Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01). — К., 2006. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2006-01094 А] УДК 821.161.2 

1181. Тимощук Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століт-
тя: проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації: Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 14 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01156 А] УДК 821.161.2.09"19" 

1182. Федотова Т.В. Міфологеми вогню та сонця в українській літературі: 
інтерпретаційні моделі: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац.  
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: схема. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
[2006-01236 А] УДК 821.161.2.09:398.22 

1183. Швець Г.Д. Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та пробле-
матика: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01400 А] 

 УДК 821.161.2.09 
1184. Шевчук З.В. Засоби моделювання історії в постмодерній українській прозі: 

Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шев-
ченка. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2006-01410 А] 

 УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

1185. Зінько В.М. Сільська округа міст європейського узбережжя Боспору 
Кіммерійського (VІ—І ст. до н.е.): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.04) / НАН 
України, Ін-т археології. — К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (50 назв). — 
[2006-02017 А] УДК 903.4"6383" 

На ступінь кандидата 

1186. Дараган М.М. Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровсь-
кого Правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення): Авто-
реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2006. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-01889 А] УДК 903.4(477.4)"6383" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

На ступінь кандидата 

1187. Краснопольська Н.В. Науковий потенціал української географії: форму-
вання, розміщення, напрями: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.13) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2006-02140 А] УДК 91(477)(091) 
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911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь доктора 

1188. Сонько С.П. Теоретичні основи формування просторових соціоприрод-
них систем у контексті концепції стійкого розвитку України: Автореф. дис. ... д-ра 
геогр. наук: (11.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2006. — 44,  
[1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 38—43. — [2006-01077 А] УДК 911.3(477) 

На ступінь кандидата 

1189. Агаркова-Лях І.В. Парагенетичні ландшафтні комплекси берегової зони 
моря (на прикладі Чорноморського узбережжя Криму): Автореф. дис. ... канд. геогр. 
наук: (11.00.01) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 
21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2006-01523 А] 

 УДК 911.52(477.75) 
1190. Афанасьєв О.Є. Географічне дослідження топонімічної системи Украї-

ни: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — [2006-01536 А] 

 УДК 911.9(477):001.4 
1191. Рибачик Н.О. Територіальна організація телеінформаційного комплексу 

в Україні: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — [2006-00921 А] 

 УДК 911.3:654.1](477) 
1192. Ричак Н.Л. Просторово-часові особливості поведінки важких металів у 

ґрунтових покривах міських ландшафтів (на прикладі м. Харкова): Автореф. дис. ... 
канд. геогр. наук: (11.00.11) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006- 00927 А] УДК 911.375.5:504.5](477.54-25) 

1193. Харченко В.В. Ландшафтознавче обґрунтування вирішень локальних 
геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайо-
ну): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.01) / НАН України, Ін-т географії. — 
К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-01273 А] 

 УДК 911.2:502.5](477.41) 
1194. Чеглазова М.Є. Територіальна структура безробіття в Криму: суспільно-

географічне дослідження: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Таврійс. 
нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (17 назв). — [2006-01327 А] УДК 911.3:311.565(477.75) 

913 Регіональна географія. Географія окремих країн 

На ступінь кандидата 
1195. Цуркан О.І. Геоекологічна адаптивність природно-господарських тери-

торіальних систем (на прикладі приморської території басейну Григорівського лима-
ну): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.11) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер-
надського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
[2006-01313] УДК 913(477.74):553.3/.9 

929 Біографічні та подібні дослідження 

На ступінь кандидата 
1196. Лимар А.О. Матвій Терентійович Симонов (Номис): життя, культурно-

наукова, громадська та педагогічна діяльність: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) 
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/ Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в 
підрядк. прим. — [2006-02181 А] УДК 929Симонов+94(477)(092) 

929.6 Геральдика 

На ступінь кандидата 
1197. Чмир М.В. Символіка Збройних Сил України 1917 — 1920 рр.: Автореф. 

дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01362 А] 

 УДК 929.6:355.1](477)"1917/1920" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 
1198. Ващенко І.М. Історіографія історії польської національної меншини 

УРСР 1920—1930-х років: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / НАН України, 
Ін-т історії України. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. 
прим. — [2006-01582 А] УДК 930.1:94(477)(=162.1)"192/193" 

1199. Копилов С.А. Українська історична славістика нового часу: витоки, ста-
новлення і етапи розвитку: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / НАН Ук-
раїни, Ін-т історії України. — К., 2006. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (28 назв). — 
[2006-02111 А] УДК 930.1(477)"16/19" 

1200. Файда О.В. Візантиністика в Київській духовній академії в 1819 — 1919 рр.: 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01219 А] 

 УДК 930.1:[378.4:2](477-25)"1819/1919" 

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь кандидата 
1201. Синяк І.Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби 

Нової Січі (1734 — 1775): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / НАН України, 
Ін-т укр. археології та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. — К., 2006. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 18 (3 назви) та в підрядк. прим. — [2006-01039 А] УДК 930.2(477)"1734/1775" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь доктора 

1202. Гедьо А.В. Соціальний статус і розвиток господарства грецьких громад 
України середини ХVІІ — ХІХ ст.: джерелознавчий аспект: Автореф. дис. ... д-ра іст. 
наук: (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—34 
та в підрядк. прим. — [2006-01756 А] УДК 930.253:314.743(=14)](477)"16/18" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь доктора 

1203. Дровозюк С.І. Історіографія національно-культурного та духовного жит-
тя українського селянства 20—30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.06) / 
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НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. — К., 
2006. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — [2006-01937 А] УДК 930.85(477)"19" 

На ступінь кандидата 

1204. Колосова Н.А. Благодійна діяльність в культурі України в контексті 
вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ — початок ХХІ ст.): Автореф.  
дис. ... канд. іст. наук: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-02105 А] УДК 930.85(477)"19/20" 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1205. Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908—1913 рр.: Автореф.  
дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.  
— 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. —  
[2006-01716 А] УДК 94(49:(470+571))"1908/1913" 

1206. Гончаров Г.В. Розвиток міждержавних відносин між Україною і Вели-
кою Британією у 1991 — 2005 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Харк. 
нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в під-
рядк. прим. — [2006-01617 А] УДК 94(420+477)"1991/2005" 

1207. Шишкін І.Г. Українське питання в політиці польського еміграційного 
уряду та підпілля в роки Другої світової війни: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
(07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01422 А] УДК 94(438+477)"1939/1945" 

1208. Щигельська Г.О. Союз українців у Великій Британії: етапи становлен-
ня, організація та діяльність (1945 — 1949 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
(07.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-01461 А] УДК 94(410.1)(=161.2)"1945/1949" 

94(100)".../05" Історія Стародавнього світу. Стародавня історія 

На ступінь доктора 
1209. Ставнюк В.В. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду 

ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 
(07.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.:  
с. 27—29. — [2006-01087 А] УДК 94(38):321.15 

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу 

На ступінь доктора 
1210. Бубенок О.Б. Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об’єд-

нань Євразійського степу: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.02) / НАН України, 
Ін-т сходознав. ім. А. Кримського. — К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30  
(68 назв). — [2006-01704 А] УДК 94(100) 

1211. Головко О.Б. Волинь і Галичина в державнополітичному розвитку Цент-
рально-Східної Європи (ІХ — перша половина ХІІІ ст.): Автореф. дис. ... д-ра іст. 
наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т наро-
дознав. — Львів, 2006. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (44 назви). — [2006-01870 А] 

 УДК 94(100):(477.82+477.83/.86)"8/12" 
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1212. Бікла О.В. Трансформація західносахарського національного питання  
у 1956 — 1991 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Донец. нац. ун-т. 
 — Донецьк, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
[2006-01680 А] УДК 94(100):323.1(61)]"1956/1991" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

1213. Волошин Ю.В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьман-
щини у ХVІІІ ст.: історико-демографічний аналіз: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 
(07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". — К., 2006. — 35 с. — Бібліогр.:  
с. 28—32 (45 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01857 А] УДК 94(477)"17" 

На ступінь кандидата 

1214. Берестень О.Є. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяль-
ність німецьких і менонітських колоністів Півдня України (1905 — 1914 рр.): Авто-
реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2006. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01673 А] 

 УДК 94(477)(112.2)"1905/1914" 
1215. Бистра М.О. Система освіти в Донбасі в роки Великої Вітчизняної вій-

ни: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01679 А] 

 УДК 94:37.013](477.6)"1941/1945" 
1216. Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної 

України у 1863—1914 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) 
та в підрядк. прим. — [2006-01683 А] УДК 94(477)(=162.1)"1863/1914" 

1217. Бурачок Л.В. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука  
(1883—1940 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). 
— [2006-01712 А] УДК 94(477)(092)"1883/1940" 

1218. Бутенко А.П. Еволюція поглядів М. Міхновського на українську держав-
ність та шляхи їхньої практичної реалізації: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01576 А] УДК 94(477) 

1219. Гарарук Л.В. Біржова торгівля України в період нової економічної по-
літики (1921—1929 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-01607 А] УДК 94(477)"1921/1929" 

1220. Гуляй А.М. Українсько-російські політичні відносини 1659—1668 рр.: 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 
2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01753 А] 

 УДК 94(477+470):327]"1659/1668" 
1221. Дерейко І.І. Місцеві військові формування Збройних сил Німеччини на 

території Рейхскомісаріату "Україна" (1941—1944 роки): Автореф. дис. ... канд. іст. 
наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01901 А] УДК 94(477)"1941/1944" 
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1222. Добровольська В.А. Історія жіночої освіти півдня України (1901 — 1910 рр.): 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропет-
ровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. —  
[2006-01636 А] УДК 94:37-055.203(477) 

1223. Домбровська С.М. Розвиток вищої школи в Харкові у період тимчасової 
лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х — перша половина  
60-х років ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т  
ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-01922 А] УДК 94(477.54)"19" 

1224. Дояр Л.В. Становлення системи морально-політичного виховання в 
УСРР (1921—1925 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-01931 А] УДК 94(477)"1921/1925" 

1225. Жуковський О.І. Національні меншини Правобережної України у 20-ті 
роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток: Автореф. дис. ... 
канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01984 А] 

 УДК 94(477)"19" 
1226. Заводовський А.А. Преса української соціал-демократії та українське 

питання в Російській імперії на початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
(07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — [2006-01989 А] УДК 94(477)"19":070 

1227. Заплотинська О.О. Інтелектуальний нонконформізм в Україні в 60—70-х рр. 
ХХ ст. (історико-культурний аспект): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / 
НАН України, Ін-т історії України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(4 назви) та в підрядк. прим. — [2006-02005 А] 

 УДК 94:(008+7)]:316.652.3"1960/1970" 
1228. Іваневич Л.А. Кость Широцький — науковець, громадсько-просвітниць-

кий та педагогічний діяч: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац.  
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
[2006-02025 А] УДК 94(477)(092) 

1229. Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга 
половина ХVІІ — друга половина ХVІІІ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) 
та в підрядк. прим. — [2006-02076 А] УДК 94(477)"16/17" 

1230. Кришина Н.В. Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 
1918 році: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (4 назв) та в підрядк. прим. — 
[2006-02147 А] УДК 94(477)"1918" 

1231. Мазур О.О. Продовольча програма 1982 року в Україні: плани та реалії: 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
[2006-02195 А] УДК 94(477)"1982/1991" 

1232. Серединський О.В. Чорноморські адміралтейські поселення (1790—1861 рр.): 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01023 А] 

 УДК 94(477.7)"1790/1861" 
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1233. Сидорович О.С. Споживча кооперація на Лівобережній Україні в другій 
половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.: історичний аспект: Автореф. дис. ... канд. іст. 
наук: (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. —                      
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-01030 А] УДК 94(477.5)"18/19" 

1234. Скоморовський В.Б. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка: Авто-
реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — 
Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2006-01051 А] 

 УДК 94(477) 
1235. Суровцева І.Ю. Меценатство в Україні другої половини ХІХ — початку 

ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01116 А] 

 УДК 94(477):7.078]"1861/1917" 
1236. Терещенко В.Д. Роль іпотечних банків у проведенні столипінської 

аграрної реформи в Україні (1906 — 1916 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
(07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01147 А] 

 УДК 94(477)"1906/1916" 
1237. Тесленко І.А. Острозька волость у 1565 — 1608 роках: формування 

території, структура землеволодінь та механізм управління: Автореф. дис. ... канд. 
іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01153 А] 

 УДК 94(477.82)"1565/1608" 
1238. Товстоляк Н.М. Меценати і суспільні діячі Тарновські, їхнє місце і роль 

в історії України ХІХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. 
прим. — [2006-01168 А] УДК 94(477)-929.52ТАРН 

1239. Удалова Т.М. Допомога трудівників Донбасу фронту в роки Великої 
Вітчизняної війни: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01197 А] 

 УДК 94(477.6)"1941/1945" 
1240. Цвигун О.А. Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-

ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-01305 А] УДК 94(477.62)(=14)-054.57:314]"19/20" 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

                                                           
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, про яких йдеться у виданні, подано в круглих 
дужках. 

Абдряхимов Р.А. 777 

Абдул Аль Мохсен  

Алі Аламеддін 861 

Абрагамович М.О. 695 

Абрамянц М.Г. 551 

Авдєєв В.В. 664 

Авдєєва Г.К. 295 

Авраменко О.Б. 397 

Агаркова-Лях І.В. 1189 

Агурова І.В. 597 

Айман Найєф  

Ахмад Альхалайбєх 6 

Акєнтьєва О.Б. 204 

Акопян Г.Р. 578 

Александрова О.І. 641 

Алексеєнко Л.М. 179 

Алісов Є.О. 329 

Аліян М.М. 778 

Алмаші І.М. 284 

Аль Хазалех Маджид  

Мохаммад Халед 259 

Альміз П.О. 665 

Ананьїна О.Ю. 513 

Андієвська Е. (1150) 

Андріанова Г.А. 1086 

Андрієнко О.О. 936 

Андрієць О.А. 783 

Андросова О.Ф. 989 

Андрушко Н.Ф. 519 

Андрюхіна О.С. 837 

Анісімов А.Є. 260 

Антонов Г.В. 422 

Антонов С.В. 326 

Антонов Ю.С. 520 

Антонюк В.С. 857 

Антонюк С.Л. 1060 

Антошкіна В.К. 328 

Антюфєєва О.І. 495 

Арабаджиєв Д.Ю. 102 

Арабулі А.Т. 1076 

Арванітопуло Е.Г. 398 

Аріфов М.Б. 918 

Арслан М. 1159 

Артеменко В.В. 969 

Артюх С.М. 153 

Архипчук М.Р. 811 

Аскерова І.А. 1158 

Атаманюк С.І. 1113 

Афанасьєв О.Є. 1190 

Бабінська О.В. 265 

Багацька К.В. 990 

Бадира В.А. 296 

Баєвська Л.Л. 909 

Байгушев В.В. 1065 

Бакай В.Й. 170 

Бакурова О.М. 580 

Баланін О.М. 236 

Балко О.В. 205 

Бальцій Ю.Ю. 285 

Балян А.В. 264 

Балянт Г.Р. 184 

Бандурин О.Ю. 696 

Бандуров В.В. 206 

Баннікова О.Ю. 481 

Баран Б.А. 538 

Баранов О.Г. 131, 910 

Барановська Н.А. 907 

Бардаков Г.Г. 697 

Барзилович А.Д. 653 

Бариляк А.Ю. 682 

Барка В. (1183) 

Барсуков А.В. 132 

Басиста І.В. 297 

Басок В.А. 1129 

Батрименко О.В. 120 

Башкірова Н.С. 618 

Бегун А.П. 23 

Безклубний І.А. 330 

Безпарточний М.Г. 1074 

Безрученко В.І. 116 

Безшийко О.А. 509 

Белюга О.Г. 581 

Белявцева В.В. 974 

Белялов Т.Е. 24 

Бенедик С.В. 601 

Бережний В.О. 850 

Березін О.В. 235 

Березовик В.М. 185 

Березос В.О. 1048 

Берестень О.Є. 1214 
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Бернацький М.В. 886 

Берсуцька О.А. 475 

Бессонова Т.І. 369 

Бєдакова С.В. 1096 

Бєлєвцов Ю.П. 698 

Бєлєнська Л.М. 654 

Бєлік Г.В. 642 

Бєлоусова Л.І. 133 

Бигар Г.П. 383 

Биков Ю.А. 813 

Биконя О.П. 423 

Бистра М.О. 1215 

Бікла О.В. 1212 

Бікова Н.М. 1119 

Бікшаєва Я.Б. 761 

Білий О.І. 843 

Білик М.П. 1165 

Білобровець О.М. 1216 

Білозубенко В.С. 261 

Білоткач К.М. 568 

Білянський О.М. 160 

Бірюкова Т.Ф. 54 

Блага Н.В. 186 

Блажко О.А. 399 

Блажко О.В. 788 

Бобарикіна О.М. 244 

Бобирь О.І. 154 

Бобришева А.В. 699 

Бобров Є.А. 187 

Бовт Ю.В. 750 

Богатиренко А.А. 991 

Богатирьов І.Г. 293 

Богашко О.Л. 348 

Богдан В.В. 1123 

Бодак В.А. 90 

Боднар В.Є. 65 

Боднар О.В. 931 

Боднар П.С. 1042 

Божидарнік Н.В. 266 

Божок Є.М. 789 

Бойко В.М. 643 

Бойко Н.В. 1131 

Бойко-Бойчук Л.В. 2 

Боковикова Ю.В. 349 

Болонний В.Т. 870 

Бондар О.І. 815 

Бондаренко Д.В. 237 

Бондаренко І.О. 48, 286, 

  882 

Бондаренко О.О. 26 

Бондаренко О.С. 992 

Бондарець М.В. 267 

Бондарєва Т.І. 25 

Бонтлаб В.В. 332 

Борбунюк В.О. 1166 

Борис Б.Ю. 736 

Борисенко П.А. 1133 

Борисов О.О. 844 

Борисова М.С. 510 

Борисюк А.О. 492 

Борисюк І.Ю. 637 

Борисюк М.М. 446 

Боровик Ю.Т. 171 

Бородій І.А. 993 

Бородовська Н.О. 298 

Борщова О.П. 790 

Боцман А.В. 1124 

Братаніч Б.В. 366 

Братусь В.Я. 817 

Бровін О.Ю. 828 

Брунець О.В. 700 

Брюханов М.В. 447 

Брюховецька О.В. 1112 

Бубенок О.Б. 1210 

Бубенщиков В.В. 94 

Бубняк І.М. 562 

Бугай О.М. 532 

Бугара І.О. 941 

Бугера О.І. 299 

Букін В.Є. 784 

Булат А.Г. 898 

Булах Т.Д. 49 

Буник М.З. 106 

Бунін І.О. (1165) 

Буняк Н.М. 994 

Бурачок Л.В. 1217 

Бурд Н.Б. 644 

Бурковець О.С. 995 

Бутенко А.П. 1218 

Бутенко Г.П. 370 

Бутенко О.І. 207 

Бутько В.Г. 501 

Вавжинська Ю.М. 1174 

Вакалюк В.А. 134 

Ваколюк Т.О. 1205 

Вальченко І.В. 1167 

Варецький Я.Ю. 831 

Варивода В.І. 287 

Варич О.Г. 273 

Варяниця Л.О. 400 

Васецький В.Ю. 277 

Васєчко О.О. 95 

Василенко І.К. 350 

Василенко О.А. 401 

Василишин Н.А. 1038 

Василів Т.В. 919 

Васильєв М.Л. 467 

Васильєва О.В. 371 

Васильків О.О. 841 

Васильківський І.В. 496 

Васильченко З.М. 180 
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Васіна К.С. 996 

Васькович І.М. 188 

Вашерук О.В. 1049 

Ващенко І.М. 1198 

Ващенко Л.М. 1 

Ващинець І.І. 335 

Вдовенко В.М. 121 

Вдовин М.Л. 258 

Вдовиченко Р.П. 384 

Вебер М. (87) 

Велика О.Т. 476 

Великорода О.М. 323 

Велит І.А. 913 

Венцківська І.Б. 785 

Вербенська В.М. 262 

Вергун О.О. 1043 

Веред П.І. 666 

Веремеєнко М.В. 887 

Веремчук І.В. 544 

Верлока В.Е. 88 

Вершицький А.В. 240 

Виставкіна В.В. 506 

Вишківська В.Б. 385 

Вишневський П.Р. 424 

Вишнивецький І.І. 667 

Вишнікіна О.В. 533 

Вікторов В.Г. 367 

Вільна Я.В. 1172 

Вільчинська Л.А. 932 

Вілюжаніна Т.А. 66 

Вітковський В.Ф. 737 

Власенко І.В. 172 

Власова О.В. 609 

Власова О.І. 64 

Вовкотруб Р.П. 402 

Вовна Н.І. 189 

Вовчак О.Д. 181 

Возний В.І. 502 

Вознюк В.П. 701 

Вознюк Н.М. 448 

Вознюк Т.В. 1114 

Войналович А.С. 952 

Войцешина Н.І. 944 

Волкова С.В. 655 

Волошин М.М. 924 

Волошин Ю.В. 1213 

Волошко Л.Б. 372 

Волянська Я.Б. 819 

Воробель В.М. 521 

Ворожбит О.Б. 702 

Вотченікова О.В. 997 

Ву Гуолінг 1097 

Вязовик В.М. 1027 

Вязовик С.М. 208 

Гавенаускас Б.Л. 619 

Гаврилюк Т.В. 93 

Гаврись Я. 161 

Гавронський В.Є. 820 

Гавсієвич І.Б. 7 

Гажа Т.П. 1175 

Гайворонська Ю.Є. 27 

Галішин О.З. 517 

Галузевська О.М. 1098 

Галущак В.Л. 162 

Ганієва А.К. 241 

Гапон В.І. 503 

Гарарук Л.В. 1219 

Гарафонова О.І. 163 

Гаркуша В.В. 245 

Гармаш Т.П. 3 

Гармидаров П.П. 190 

Гасаненко В.О. 466 

Гасюк Н.І. 683 

Гах І.С. 1093 

Гедьо А.В. 1202 

Геєнко М.М. 320 

Геналюк В.І. 998 

Геник І.С. 862 

Герасимова О.Л. 1078 

Герасімова О.В. 373 

Герасін С.М. 471 

Герілович І.О. 953 

Гермаш К.М. 1039 

Герц А.А. 321 

Герцик А.М. 386 

Гетало О.В. 645 

Гетьман О.М. 274 

Гиря О.О. 403 

Гірна А.Я. 602 

Гладковська Н.О. 582 

Глєбов А.Б. 1033 

Глєбова Н.В. 999 

Глінка Н.В. 1168 

Глотов М.О. 620 

Глуховцева К.Д. 1140 

Гнатів В.В. 692 

Гнатів П.С. 445 

Годовась М.М. 762 

Гозак С.В. 771 

Голіков А.О. 971 

Голіченков О.М. 632 

Головань Д.В. 1000 

Головащенко О.М. 975 

Головко О.Б. 1211 

Голод Р.Б. 1173 

Голоднов О.І. 874 

Голосов О.О. 246 

Голуб В.О. 500 

Гомельська Ю.О. 1099 

Гонтаржевська Л.І. 242 
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Гончаренко О.М. 191, 

  288 

Гончаренко Т.П. 135 

Гончаров А.О. 1100 

Гончаров Г.В. 1206 

Гончаров О.Ю. 598 

Гончаров Я.П. 668 

Гончарук Н.В. 791 

Горбатенко В.В. 1046 

Горбенко О.В. 1001 

Горбуліч О.В. 703 

Гордєєв А.С. 858 

Гордієнко Е.Ю. 830 

Горелік Л.М. 1101 

Горинь А.М. 545 

Городнова Н.М. 67 

Городовенко В.В. 336 

Горохівський О.Є. 425 

Готліб І.Г. 1002 

Грабовська О.В. 1032 

Градиський Ю.О. 855 

Гребіневич О.М. 89 

Гребьонкіна О.С. 872 

Гречан А.П. 129 

Григор’єв В.М. 925 

Гриліцька А.В. 976 

Гринкевич В.О. 842 

Грицак Н.Р. 1162 

Гриценко Л.Л. 136 

Грицунов О.В. 829 

Грицько М.І. 792 

Грицяк І.А. 342 

Гріншпунт В.О. 1050 

Громов В.О. 522 

Грушанська Н.Г. 954 

Губа В.В. 883 

Губарь Л.М. 599 

Гудима У.В. 460 

Гузьман О.А. 404 

Гуляй А.М. 1220 

Гуменна О.А. 621 

Гуменюк О.Л. 539 

Гуральська С.В. 610 

Гуславський В.С. 347 

Гусятінський М.В. 1034 

Гуцал Є.П. (1142) 

Давиденко Г.А. 917 

Давиденко І.С. 607 

Давидюк Н.О. 68 

Давтян Л.Л. 639 

Даневич Ф.А. 508 

Данилюк С.С. 1125 

Даніл’ян В.О. 55 

Даніч В.М. 472 

Дараган М.М. 1186 

Дворянкін В.О. 1141 

Дегтяр Г.О. 426 

Дейніченко Т.І. 387 

Демедюк В.В. 559 

Демида Е.П. 704 

Демків О.Б. 100 

Демчишак Р.Б. 127 

Дем’яненко С.О. 705 

Денека О.І. 51 

Денисенко А.А. 1003 

Денисенко М.Г. 1102 

Денисова О.М. 569 

Дереза А.Ю. 8 

Дерейко І.І. 1221 

Дерець В.А. 289 

Дєєва О.М. 706 

Джміль О.М. 633 

Джога Н.В. 477 

Дзюба П.В. 209 

Дзюндзюк В.Б. 343 

Дибкова Л.М. 427 

Дига Н.В. 1176 

Димитров М.Ф. 173 

Димніч Л.О. 707 

Дідковська Л.І. 210 

Дідошак Р.О. 1066 

Дільтей В. (87) 

Дішкант Ю.Г. 1135 

Дмитренко А.Ю. 1084 

Дмитриченко Л.А. 137 

Дмитрієнко О.В. 812 

Дмитрук М.М. 247 

Добренко І.А. 69 

Добровольська В.А. 1222 

Доброгорський М.В. 892 

Довбуш А.В. 977 

Довгаль О.А. 257 

Довгань В.М. 278 

Довжинець І.Г. 1103 

Долгая Н.В. 374 

Должикова О.В. 646 

Долот В.Д. 344 

Домбровська Н.Р. 978 

Домбровська С.М. 1223 

Дондик Н.Я. 300 

Донченко С.П. 126 

Дорофеєва Л.М. 301 

Дорофтей О.О. 1177 

Дорошенко В.О. 767 

Дорошенко Н.О. 138 

Досенко І.В. 793 

Доценко С.М. 838 

Дояр Л.В. 1224 

Драновський А.Л. 738 

Драчук С.П. 622 

Древаль О.Ю. 449 
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Дробишинець С.Я. 523 

Дробот Л.С. 415 

Дровозюк С.І. 1203 

Дрозд В.Г. (1156) 

Дрозд І.К. 972 

Дропа Я.Б. 139 

Дружин Г.В. 1136 

Дружинін Є.А. 20 

Дручок М.Ю. 540 

Дрьомін М.С. 211 

Дубров С.О. 684 

Дудін Т.М. 351 

Думчак І.М. 1163 

Дунаєвська Л.Г. 302 

Дупляк Л.М. 751 

Духницький В.Б. 951 

Духновська Л.М. 212 

Дьоміна К.Г. 1051 

Дьяков С.І. 70 

Дятлова І.В. 103 

Ермоленко О.Г. 174 

Ернандес  

Сантьяго А.А. 583 

Ефіальт (1209) 

Євграшкіна Г.П. 564 

Євдоченко О.О. 268 

Євсєєва О.В. 428 

Єгорова Ю.В. 164 

Єлісєєв Г.Ю. 669 

Єлісова М.О. 1120 

Ємельянова О.В. 1126 

Єргієв І.Д. 1104 

Єременко А.В. 248 

Єрмакова І.А. 881 

Єрмакова О.С. 845 

Єрмолаєв В.М. 282 

Єрьоменко О.Ю. 876 

Єсаян Е.М. 269 

Єфремова О.О. 660 

Жабинець О.Й. 352 

Жайворонок Н.Б. 1105 

Жарко Р.П. 192 

Жданович О.І. 693 

Жеваго А.В. 270 

Жегус О.В. 213 

Жеребко І.Б. 708 

Жибер Т.В. 193 

Жинчин М.Я. 214 

Жиров Г.Б. 873 

Житнецький І.В. 1037 

Жугай В.Й. 52 

Жук С.М. 461 

Жукевич С.М. 979 

Жуковський О.І. 1225 

Журавель В.В. 215 

Журило І.В. 249 

Забалдіна Ю.Б. 165 

Заблоцький В.Ю. 851 

Заводовський А.А. 1226 

Заворітня Г.П. 50 

Загорко Н.П. 945 

Загорулькін О.М. 28 

Задорожна М.Б. 584 

Задорожний В.З. 763 

Задорожнікова І.В. 877 

Заіка О.М. 709 

Заїка С.О. 303 

Зайва О.О. 71 

Закалінська К.О. 980 

Закусило Р.В. 1028 

Залоїло О.В. 573 

Замазій О.В. 1004 

Замірець О.М. 1069 

Зандарян С.Ю. 955 

Заплотинська О.О. 1227 

Зарицька В.В. 375 

Заславець Т.М. 1087 

Заславська М.Г. 304 

Захаров Д.О. 305 

Захаров І.П. 44 

Захарова М.В. 565 

Захарченко В.І. 159 

Звірко О.І. 1052 

Зеленська Л.М. 895 

Зибінський П.В. 867 

Зінд Сулейман  

Ахмад Халайбєх 478 

Зіненко О.І. 603 

Зінько В.М. 1185 

Знаменська І.В. 1127 

Золкін С.Г. 9 

Золотова Г.Д. 418 

Зуб О.В. 966 

Зубенко І.В. 739 

Зубицький В. (1100) 

Зуєв О.І. 1053 

Іваневич Л.А. 1228 

Іванилова О.А. 216 

Іванишин І.М. 529 

Іванишин Л.Я. 752 

Іваніна І.В. 710 

Іванов А.М. 1041 

Іванов В.П. 661 

Іванов М.М. 128 

Іванюк Т.І. 306 

Іванюта С.М. 908 

Івасів В.В. 552 

Іващук О.В. 453 

Івершенко Л.А. 290 

Ігнатов І.М. 711 

Ігнатова І.В. 1045 
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Ігнатьєва І.А. 21 

Ізотов А.М. 928 

Ілляшенко К.В. 140 

Ільїн І.О. (1170) 

Ільченко Л.Б. 981 

Ільченко О.Ю. 376 

Ірхін О.А. 123 

Ісакова О.А. 779 

Ісмаілов В.Б. 194 

Іщенко О.В. 1062 

Іщенко О.М. 107 

Іяд Олаймі Х.А. 794 

Кавун О.О. 1023 

Кадикало А.М. 91 

Казандзакіс Н. (1121) 

Казанська О.О. 353 

Казьмірчук Н.С. 429 

Калашніков О.В. 611 

Калинюк І.Г. 656 

Калініченко А.В. 906 

Кальченко В.В. 859 

Канарський Ю.В. 600 

Канцедал Н.А. 982 

Капустін Е.В. 795 

Карабиць І. (1098) 

Карєв В.П. 983 

Карлащук С.В. 604 

Кармаза О.О. 279 

Кармановський С.І. 10 

Карнаух А.А. 118 

Карнаух В.В. 809 

Карпенко Д.В. 553 

Касяненко Ю.А. 753 

Катаока Хіросі 444 

Качуровська О.Б. 416 

Кащенко А. (1178) 

Квасницький О.В. (3) 

Квасніцька О.О. 316 

Квітка- 

Основ'яненко Г. (1172) 

Керимов С.Г. 318 

Кирилова Л.Г. 748 

Кислична Р.І. 1040 

Кисляковська І.В. 56 

Кісіль І.М. 1229 

Климик Я.Л. 524 

Климовицька Г.Ю. 29 

Клюха О.О. 566 

Ключка В.Л. 354 

Ключка Ю.П. 635 

Ключкович А.Ю. 125 

Кметь Т.І. 623 

Кобиш А.І. 958 

Коваленко Д.В. 430 

Коваль Л.М. 585 

Коваль О.А. 92 

Ковальчук Н.П. 949 

Ковальчук О.В. 1005 

Коган Б.Г. 733 

Когут І.О. 1115 

Кодинець А.О. 333 

Козак О.А. 965 

Козакевич О.Р. 1094 

Козачко О.М. 479 

Козіброда Л.В. 405 

Козюк В.В. 182 

Колесник В.Л. 796 

Колесніченко В.Ф. 141 

Колєнцова В.М. 431 

Колісник Ю.О. 1006 

Коломієць Г.М. 202 

Коломієць Н.І. 30 

Коломієць О.М. 1142 

Колосова Н.А. 1204 

Колотілова О.І. 624 

Комаренська З.М. 541 

Комісаров К.Ю. 1161 

Кондакова Л.В. 531 

Копа В.М. 85 

Копилов С.А. 1199 

Копилова К.В. 575 

Копіца Є.П. 406 

Коптєва Г.Л. 1088 

Коптєва О.М. 482 

Копча В.С. 768 

Корицька Г.Р. 1178 

Корольова- 

Казанська О.В. 250 

Королюк С.В. 388 

Коротнєв О.О. (570) 

Корохіна О.А. 525 

Корочкова Т.Є. 489 

Косова Т.Д. 142 

Костюк О.В. 195 

Косяк І.В. 1073 

Кот С.О. 1137 

Котов А.С. 31 

Кохан Д.О. 251 

Кохан С.В. 514 

Кравцова Л.В. 166 

Кравченко В.М. 32 

Кравченко М.О. 586 

Кравченко Я.П. 1169 

Кравчук М.А. 108 

Кравчук О.М. 217 

Кравчук П.Я. 1007 

Кракович А.В. 657 

Крамарчук С.П. 984 

Красиленко Д.М. 797 

Краснопольська Н.В. 1187 

Кривенко С.В. 155 



 145

Кривець О.В. 143 

Кривешко О.В. 252 

Крижанівський Ф.П. 1106 

Крикун О.О. 144 

Крилова І.Г. 156 

Кришина Н.В. 1230 

Крюковська О.А. 487 

Крючков Л.В. 175 

Кубицька Н.В. 1092 

Кужель В.М. 33 

Кузенко О.В. 86 

Кузін А.В. 1054 

Кузнєцов Р.В. 712 

Кузьменко О.В. 283 

Кузьмінець О.М. 942 

Кукура Ю.А. 967 

Кулаковська І.В. 454 

Кулініч О.М. 307 

Кулініч О.О. 334 

Кунцевська А.В. 72 

Курило Т.М. 355 

Куріліна Т.В. 652 

Куртсеїтов А.М. 1160 

Кур’янова М.О. 1130 

Кусковець С.Л. 888 

Куцевляк С.В. 634 

Куць В.Р. 45 

Кучеренко С.М. 798 

Кучерук Т.Г. 145 

Кучмій О.П. 122 

Кучук А.В. 515 

Кушнір Н.П. 275 

Кфурі Е.Б. 612 

Лавриненко Ю.О. 929 

Лазаришина І.Д. 973 

Лазько Г.З. 337 

Лащенко С.К. 46 

Лелеченко А.П. 345 

Лемешев М.С. 1083 

Лимар А.О. 1196 

Лисиченко М.Л. 950 

Лисьонкова Н.М. 1008 

Литвиненко Н.А. 685 

Ліннік І.І. 896 

Ліпич О.М. 34 

Лісна Б.Б. 963 

Лоуренс Д.Г. (1168) 

Лошинська О.М. 356 

Лук’яненко С.О. 308, 469 

Лук’янчиков А.В. 833 

Луценко К.В. 1024 

Лю Сімей 1107 

Магда Є.В. 109 

Мазур О.О. 1231 

Майборода О.В. 1009 

Майданик Н.І. 324 

Макара О.В. 35 

Маковецький Є.Д. 497 

Максимович М. (1118) 

Мельничук А. (1163) 

Мережковський Д.С. 

 (1167) 

Міривіліс С. (1121) 

Міхновський М. (1218) 

Назарук О. (1217) 

Олійник Б. (1098) 

Пастернак Б. (1120) 

Перікл (1209) 

Пуччіні Дж. (1107) 

Рахманінов С. (1107) 

Рибачик Н.О. 1191 

Рибачук Л.М. 530 

Ривкіна О.Л. 36 

Ригованова В.А. 1143 

Рикало Н.А. 713 

Риспаєва Д.Е. 769 

Ричак Н.Л. 1192 

Ріджок В.В. 670 

Ріпак М.О. 1116 

Ріхтер О.Є. 432 

Рогатинська О.Р. 853 

Рогачевський О.П. 799 

Рогов А.В. 852 

Роговенко М.М. 407 

Рогозін А.С. 816 

Родик Я.С. 1089 

Рожко В.І. 1010 

Рожко М.М. 433 

Розанова З.А. 780 

Роздобудько В.В. 968 

Розлуцька Г.М. 389 

Романишин С.Б. 1011 

Романів Л.В. 740 

Романов А.В. 468 

Романчук С.В. 1117 

Романюк О.О. 1075 

Ромасько Н.В. 671 

Ротова Н.В. 1179 

Рощенко О.Г. 1095 

Рощін Г.Г. 772 

Рубан Я. 800 

Руда І.В. 714 

Рудакевич О.М. 57 

Рудаков Ю.М. 933 

Руденко А.В. 291 

Рудзінська О.В. 893 

Рудий В.М. 357 

Рудик О.В. 625 

Руднєва І.М. 878 

Рудь В.О. 801 

Рузова Т.О. 470 
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Рульєв В.А. 22 

Рябєнко Н.Б. 686 

Рябуха Т.В. 462 

Рябцев А.В. 490 

Рябцев О.В. 672 

Рябчук П.О. 926 

Саад Ахмад Абд  

Алкадер Авамлех 946 

Саваневич В.Є. 473 

Савенко А.О. 1121 

Савон Р.Л. 37 

Савченко Г.О. 434 

Савченко О.В. 73 

Савчук Л.Г. 961 

Савчук Н.С. 58 

Сагайдак Ю.А. 176 

Садова Г.Ю. 1138 

Саєнко Л.В. 1044 

Сажко Г.І. 435 

Сазонов С.І. 1055 

Саіді Сухаель  

Бен Мухамед 802 

Сак Т.В. 414 

Сакара Н.Ю. 338 

Сакович В.М. 776 

Салата І.А. 1139 

Салдан С.О. 1108 

Салогуб Т.В. 754 

Саломахіна С.О. 546 

Салтовський О.В. 803 

Самарець Ю.В. 1070 

Самаха Б.Ф. 1079 

Самохвалова В.В. 755 

Самчук У. (1180) 

Сапожников С.В. 436 

Саприкіна Н.В. 177 

Сараненко І.І. 899 

Сафонова В.Є. 437 

Сафонова Н.М. 1144 

Сафронов О.С. 11 

Сафронов П.С. 821 

Сахно Г.В. 937 

Свердлова Т.Г. 377 

Свинчук В.А. 900 

Свірідова Т.В. 814 

Світлак І.І. 196 

Севастьянов Р.В. 146 

Северин Ю.П. 673 

Сейдаментов Р.Р. 715 

Селевко С.М. 834 

Селецький В.С. 970 

Семенець О.М. 1072 

Семенець С.В. 12 

Семеног О.М. 382 

Семенюк В.О. 943 

Семенюк В.Я. 1145 

Семеняка В.І. 658 

Семеріч Ю.С. 480 

Семко О.В. 875 

Семко О.М. 486 

Сенченко І. (1179) 

Сергієнко С.С. 570 

Сергутіна С.Ю. 647 

Сердюк А.С. 459 

Сердюк І.Г. 147 

Сердюченко Н.М. 563 

Середа В.Г. 756 

Середа В.О. 339 

Середа І.М. 491 

Серединський О.В. 1232 

Сєркова Л.Е. 13 

Сиволоб А.В. 579 

Сидоренко І.І. 378 

Сидоренко І.О. 243 

Сидоренко О.В. 1164 

Сидоренко О.Ю. 856 

Сидорова І.В. 648 

Сидорович О.С. 1233 

Сидорович О.Ю. 197 

Сидорчук Н.В. 504 

Сидорчук О.І. 804 

Сименко О.В. 457 

Симонов М.Т. (1196) 

Синицький М.П. 934 

Синишин Ю.І. 741 

Синіца Д.А. 1170 

Синявіна Л.В. 805 

Синяк І.Л. 1201 

Сириця Т.Ф. 110 

Сиротенко О.П. 1077 

Сисоєва Н.О. 730 

Сібрук В.Л. 218 

Сідун Г.В. 687 

Сілін Є.С. 463 

Січкаренко С.В. 879 

Скалій І.М. 920 

Скиба О.В. 716 

Скиба О.О. 956 

Скляр Н.М. 1063 

Скляренко В.Є. 358 

Скоморовський В.Б. 1234 

Скрипник В.А. 74 

Скробач Т.Б. 901 

Слипанюк О.В. 959 

Слободенюк О.І. 574 

Слуцький М.Г. 38 

Сляднєв В.О. 567 

Смелік В.Б. 280, 309 

Смирнова В.В. 39 

Смирнова- 

Сазонова С.І. (1169) 
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Смірнов С.М. 608 

Смолій О.Б. 550 

Смолянінова О.О. 960 

Снігур С.А. 59 

Собко С.Г. 390 

Соколенко К.І. 636 

Соколенко Т.М. 438, 554 

Соколова Л.В. 988 

Соколова Н.М. 884 

Солдатенко О.А. 310 

Соловйова Ю.О. 439 

Соломонюк М.М. 717 

Солошич І.О. 440 

Соляник А.А. 47 

Соляр Т.Я. 526 

Сонько С.П. 1188 

Сорокіна В.Ю. 889 

Сорокіна Г.О. 450 

Сорокіна Т.В. 488 

Сотников П.О. 836 

Сотнікова Ю.В. 1012 

Спариш Д.Є. 773 

Спіцин В.Є. 458 

Стабніков В.П. 890 

Ставнюк В.В. 1209 

Стадник В.Й. 558 

Сталінський Д.В. 860 

Станішевська Т.І. 626 

Старицька О.П. 219 

Старицький Т.М. 911 

Стасевич М.В. 555 

Стасик М.В. 1180 

Статівка В.І. 396 

Стегней М.М. 957 

Стельмах О.О. 1013 

Степанець І.О. 419 

Степанов В.Ю. 894 

Степанюк А.Р. 587 

Стефанчук М.О. 319 

Стеценко Ю.В. 311 

Стецюк А.В. 113 

Стрелкова А.Ю. 60 

Стрельнікова І.М. 764 

Стрельчук В.В. 493 

Стрижельчик Н.Г. 576 

Стринадко М.М. 674 

Субботіна В.В. 846 

Субботіна Н.Є. 1064 

Сударенко О.В. 331 

Судома І.О. 786 

Сукач Н.К. 96 

Сукачов І.І. 839 

Супрун Н.П. 1061 

Сурков Д.М. 675 

Суровцева І.Ю. 1235 

Сусь Б.Б. 822 

Сухенко В.Ю. 1030 

Сухін Р.Є. 688 

Сухонос В.П. 964 

Сушич О.П. 897 

Сушко Д.Л. 826 

Сушко О.В. 1025 

Сущик К.В. 840 

Тайсір Муса Абдел  

Хаді Абдел Кадер 745 

Танасійчук О.М. 1014 

Тараненко В.Б. 494 

Тараненко Н.М. 718 

Тарасенко Л.В. 325 

Тарасюк М.В. 198 

Таргонський А.Л. 464 

Тарновські, рід (1238) 

Татаревська М.С. 148 

Татаренко М.Г. 408 

Татарнікова Н.І. 1015 

Теклюк С.В. 765 

Телеки М.М. 1146 

Теленко О.М. 117 

Теличко Н.В. 391 

Тельнова Г.В. 220 

Тербан В.А. 556 

Терещенко В.Д. 1236 

Терещенко Л.І. 902 

Терещенко Л.О. 649 

Терновик Н.А. 75 

Теселько П.О. 516 

Теслевич С.М. 1056 

Тесленко І.А. 1237 

Тилик О.Ф. 1147 

Тимофійчук І.Р. 627 

Тимощук Н.М. 1181 

Тимчик О.В. 595 

Титова О.В. 322 

Тишко С.О. 823 

Тищенко В.М. 903, 

  930 

Тімохов Д.Ф. 824 

Тітенко А.М. 505 

Ткач Б.М. 766 

Ткаченко А.Г. 719 

Ткачук М.В. 1068 

Товстиженко О.В. 149 

Товстоляк Н.М. 1238 

Токарєв В.С. 1026 

Токман Г.О. 76 

Томашова О.Л. 921 

Томченко М.Д. 511 

Томчук С.М. 77 

Тополов Є.В. 78 

Топчій Н.М. 588 

Тотосько О.В. 1067 



 148

Травянко О.І. 359 

Трачова Д.М. 221 

Трембач О.М. 731 

Трембовецька О.М. 676 

Тридід С.О. 150 

Трішкіна Н.І. 256 

Тройнікова О.М. 222 

Тряпіцина Н.В. 577 

Тугай В.В. 868 

Тумай Н.В. 1148 

Тупчій В.А. 40 

Турін Є.М. 938 

Турчинова Г.В. 441 

Тхоржевська Т.Д. 368 

Тяпкіна Н.І. 1149 

У Голін 1109 

Уваєва О.І. 605 

Уварова А.М. 392 

Удалова Л.Д. 294 

Удалова Т.М. 1239 

Удова Л.О. 223 

Узлов О.В. 1057 

Улановська- 

Циба Н.А. 613 

Уличний І.Л. 409 

Уліч О.Л. 935 

Улунова Г.Є. 79 

Улькіна Т.В. 80 

Ульяненко Н.В. 847 

Уманець О.І. 720 

Усачова Г.М. 379 

Усенко В.К. 485 

Усиченко К.М. 721 

Усс М.Л. 561 

Устименко Д.В. 827 

Утюж І.Г. 380 

Ушаков Г.Н. 1090 

Ушкалов Л.М. 547 

Ушно І.М. 101 

Фадєєв В.І. 81 

Фаді Талал Ахмед  

Аль-Келані 14 

Фаїзов А.В. 224 

Файда О.В. 1200 

Фальова О.Є. 82 

Фанг М. 225 

Фаражалла А.І. 746 

Фармазей Т.Г. 806 

Федас В.В. 1118 

Федина Л.О. 548 

Федірко Н.В. 617 

Федоренко Р.М. 238 

Федоринов М.В. 848 

Федоришин В.І. 393 

Федорко Н.Л. 589 

Федоров І.О. 292 

Федоров Л.А. 781 

Федорова Д.В. 1035 

Федорович А.О. 722 

Федорчук О.М. 226 

Федотова Т.В. 1182 

Федуняк С.Г. 119 

Федчишин Н.Є. 677 

Фесенко А.В. 914 

Фесенко Н.С. 360 

Феськов В.М. 723 

Фецун А.В. 835 

Фєфєлова В.В. 1134 

Фідкевич О.Л. 1171 

Філей Ю.В. 312 

Філиппова С.В. 203 

Філінюк В.А. 1150 

Філіпішин І.В. 1016 

Філіпішина Л.М. 227 

Філіппова Т.М. 87 

Фірман Ю.П. 915 

Фліс Г.П. 724 

Фльорко Л.Я. 61 

Фоміна О.В. 590 

Фонотов А.М. 1071 

Форостяна О.В. 807 

Фочук П.М. 543 

Франів І.А. 199 

Франко І. (1173,  

 1177, 1234) 

Фролов М.М. 327 

Фролов С.В. 151 

Фурдела В.Б. 725 

Фучаджи Н.О. 1036 

Хаврюченко О.В. 549 

Хаджирадєва С.К. 346 

Хайтович М.В. 749 

Халак В.І. 962 

Халаф В.А. 534 

Халецький О.В. 62 

Халін В.В. 442 

Хамріт М. 825 

Хапілова В.П. 104 

Хара М.Р. 662 

Хараборська Ю.О. 1091 

Харківський М.Б. 41 

Харченко В.В. 1193 

Харченко Д.О. 512 

Хворост О.П. 640 

Хижняк М.В. 743 

Хіврич В.І. 818 

Хірсін А.В. 313 

Хістєва О.В. 1017 

Хлистун І.В. 1151 

Хмара Г.В. 1152 

Хмельницька І.В. 15 
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Хмиз Т.Г. 747 

Ходаков О.Л. 1031 

Ходоровська А.А. 614 

Холодов С.А. 757 

Холявко В.В. 1047 

Хоменко С.О. 922 

Хомченко Л.В. 465 

Хоренжий Н.В. 939 

Храброва В.Є. 410 

Храпійчук І.П. 923 

Христофорова О.М. 200 

Хромов І.О. 253 

Хромов О.Ф. 904 

Ху Чженбін 16 

Хубетова-Бондар І.В. 758 

Худолій С.М. 1080 

Худур Дж. 869 

Хухліна О.С. 694 

Цапулич Л.Т. 1153 

Царалунга І.Б. 1154 

Цвєтаєва М. (1162) 

Цвигун О.А. 1240 

Центіло В.Г. 744 

Цимбалюк Р.Ю. 734 

Цимбалюк Ю.А. 228 

Ціманн У. 726 

Ціхановська О.М. 167 

Цмоць І.Г. 4 

Цмур О.В. 732 

Цопа О.І. 832 

Цуркан О.І. 1195 

Цюкало Л.Є. 535 

Цюпій С.І. 455 

Чабаненко М.М. 341 

Чабанна М.В. 111 

Чабанна О.С. 678 

Чабанюк Я.В. 596 

Чава О.В. 689 

Чайковський П. (1107) 

Чала Л.Е. 17 

Чала Ю.П. 1122 

Чалий К.О. 498 

Чащева О.Г. 690 

Чебаненко С.І. 560 

Чеботарьова О.В. 417 

Чеботарьова Ю.М. 628 

Чеглазова М.Є. 1194 

Чемич М.Д. 770 

Чепіль Р.В. 527 

Чепка О.В. 411 

Чепурко Г.І. 98 

Чергіна О.Д. 927 

Черевко І.В. 1155 

Чередничок А.І. 940 

Черенок Є.П. 774 

Черепаня Н.І. 412 

Черепєхіна О.А. 83 

Черкес Б.С. 1085 

Чернадчук С.С. 591 

Чернега В.В. 42 

Черненко А.В. 615 

Черненко С.М. 229 

Чернецька О.В. 361 

Черниченко В.Г. 863 

Черниш І.В. 451 

Чернишенко С.В. 572 

Чернікова Н.М. 230 

Чернов А.Т. 616 

Черньонков Я.О. 394 

Черпак А.Є. 43 

Чесноков А.В. 271 

Четверікова Л.О. 112 

Чехов А.П. (1166,  

 1171) 

Чечотіна С.Ю. 650 

Чжан Ї. 1110 

Чигринець В.П. 905 

Чикор В.П. 727 

Чистяков Р.Б. 742 

Чишкевич І.В. 759 

Чікіна Ю.В. 272 

Чмельова О.С. 157 

Чмир М.В. 1197 

Чорна І.В. 651, 728 

Чорна І.О. 912 

Чорна Н.А. 499 

Чорноус А.М. 518 

Чубатий А.І. 808 

Чубенко В.А. 864 

Чугаєв О.А. 263 

Чугуєнко С.А. 885 

Чудовець В.В. 985 

Чуков А.Б. 775 

Чумак О.В. 986 

Чуприн К.С. 97 

Шабликіна О.В. 557 

Шаді М.С.Х. 18 

Шандига- 

Глушко О.І. 679 

Шанідзе Н.О. 105 

Шаповал М.В. 787 

Шаповалов Є.В. 849 

Шаповалов П.О. 1018 

Шаповалова Л.А. 152 

Шаповалова Т.Г. 631 

Шарбатіан М.Д. 1058 

Шарій Т.І. 592 

Шаріфов Ф.А. 474 

Шатохін А.М. 99 

Шатохіна О.І. 987 

Шатров Р.В. 916 
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Шатрова І.А. 1081 

Шафоростова М.М. 362 

Шахновський А.М. 891 

Шахов П.А. 606 

Швед А.М. 782 

Швед М.Б. 1111 

Швед О.В. 365 

Шведова О.В. 314 

Швецова Н.О. 691 

Швець Г.Д. 1183 

Швець І.І. 1029 

Швиденко М.В. 947 

Швіндіна Г.О. 452 

Шевцова С.А. 1019 

Шевченко Н.Ф. 420 

Шевченко Н.Ю. 381 

Шевченко О.М. 84, 201 

Шевченко О.С. 663 

Шевченко Т.Г. (1174) 

Шевчук З.В. 1184 

Шевчук О.К. 638 

Шеленко Д.І. 239 

Шелех Ю.Л. 158 

Шемякіна Н.М. 735 

Шестопалова Л.Д. 1156 

Шинкарук Я.І. 276 

Шинкарюк Ю.М. 880 

Шипуліна Ю.С. 1020 

Широкова Н.О. 760 

Широцький К. (1228) 

Шицький І.Б. 340 

Шишканова Г.А. 528 

Шишкін І.Г. 1207 

Шишкіна В.О. 124 

Шишкіна О.О. 395 

Шіковець К.О. 231 

Шкварун Р.В. 483 

Шкодовська Н.Ю. 571 

Шкотова Л.В. 536 

Шкурупій В.Г. 865 

Шкуткова О.В. 542 

Шляхта Т.Я. 729 

Шмалій В.І. 680 

Шматко Д.З. 854 

Шмига Ю.І. 53 

Шоломицький А.А. 866 

Шпак П.О. 1059 

Шпак Ю.В. 232 

Шпильова Ю.Б. 168 

Шталь Т.В. 1021 

Шубалий О.М. 169 

Шубін С.П. 114 

Шугай М.О. 594 

Шульга Л.В. 233 

Шульга Н.П. 183 

Шуляк Д.В. 484 

Шуляк С.О. 413 

Шумко Н.М. 629 

Шумунова Д.Д. 63 

Шутко В.М. 5 

Шутов Л.П. 630 

Шушара Т.В. 443 

Шушпанніков О.М. 115 

Щебликіна І.О. 254 

Щеглова О.Ю. 1082 

Щепіна Н.Д. 537 

Щербакова Г.В. 315 

Щербатюк О.М. 234 

Щербина Л.В. 255 

Щербина Р.А. 1132 

Щигельська Г.О. 1208 

Щигорцова О.Л. 948 

Щокіна О.О. 281 

Щур І.І. 1157 

Юдін О.Ю. 810 

Юлдашев С.О. 317 

Юнацька А.Б. 1128 

Юрій Р.Ф. 456 

Юріна Н.О. 178 

Юрочко Б.М. 681 

Юрченко М.Ю. 659 

Юрченко Ю.Д. 363 

Юхименко П.І. 130 

Юшина С.І. 364 

Яблонська С.В. 593 

Яблонь Л.С. 507 

Яворська Г.Х. 421 

Ягольник М.В. 871 

Язвінська Н.В. 1022 

Якименко К.М. 19 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Азія 

 міґрація 350 

Боснія 

 міжнар. політика 116 

Велика Британія 

 внутр. політика 117 

 історія 1206, 1208 

 міжнар. відносини 1206 

 муз. освіта 1099 

 освіта 370 

Вінницька обл. 

 економіка п-в 1014 

 маркетинг 1014 

 молоч. пром-сть 965 

 продукти тваринництва 965 

Волинська обл. 

 ліс. госп-во 169 

 регіон. економіка 169 

Волинь 

 історія 1211 

Галичина 

 історія 1211 

 музика 1096 

 храми 1093 

 худож. скління 1093 

Герцеґовина 

 міжнар. політика 116 

Дніпровський басейн 

 вуглехімія 1029 

Дніпровський Правобережний  

Лісостеп України 

 археол. 1186 

Донбас 

 ботаніка 597 

 гірн. справа 597 

 історія 1215, 1239 

 освіта 1215 

Донецька обл. 

 демографія 1240 

 історія 1240 

Євразія 

 етнополіт. об-ня 1210 

 історія 1210 

Європа 

 міжнар. економіка 268 

 міжнар. міґрація 350 

 мови 1133 

 музика 1097, 1099, 1109 

 світ. безпека 121 

Закарпаття 

 виховання 389 

 говірки 1153 

Західна Європа 

 літературознав. 1164 

Західна Україна 

 в'язання 1094 

 лісівництво 901 

 політ. партії 127 
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 природознав. 445 

Західне Поділля 

 зоологія 903 

 лісівництво 903 

Західне Полісся України 

 лісівництво 900 

Західний Буг, р. 

 екол. 448 

Західний Донбас 

 гідрологія 564 

Івано-Франківська обл. 

 економіка 239 

 сіл. госп-во 239 

Канада 

 педагогіка 383 

 преса 383 

 проф. освіта 386 

Київ 

 вищі навч. закл. 1200 

 іст. науки 1200 

Київська обл. 

 ветеринарія 957 

Кіровоградська обл. 

 економіка 148 

 політ. економія 148 

 сіл. госп-во 148 

Країни Близького Сходу 

 світ. політика 109 

Країни ЄС 

 міжнар. економіка 266 

 право 278 

Країни СНД 

 держ. адм. упр. 347 

Кременчук 

 лісівництво 899 

Криворізький р-н, Дніпропетр. обл. 

 геологія 869 

 молокоперероб. пром-сть 234 

 м'ясоперероб. пром-сть 234 

Крим, Автономна Республіка 

 безробіття 1194 

 бобові культури 938 

 виноградарство 943 

 географія 1194 

 економіка 236 

 зерн. культури 928 

 курортологія 241 

 підприємництво 174 

 с.-г. роботи 928, 938 

 туризм 240 

Кульчин, с., Волин. обл. 

 гончарство 1092 

Лівобережна Україна 

 історія 1233 

 спожив. кооп. 1233 

Лівобережний Лісостеп України 

 зоологія 603 

Лісостеп України 

 захист рослин 927 

 зерн. культури 927, 930 

 с.-г. роботи 920 

 селекція 930 
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Луганська обл. 

 охорона природи 450 

Луцьк 

 декор. рослини 949 

 лісівництво 949 

Львів 

 музика 1108 

Ніжин, м., Черніг. обл. 

 оподаткування 192 

 підприємництво 192 

Ніжинський р-н, Черніг. обл. 

 оподаткування 192 

 підприємництво 192 

Німеччина 

 Збройні сили 1221 

 політ. партії 125 

Південна Україна 

 історія 1214 

 освіта 1222 

Південний Крим 

 агротехніка 921 

 лісівництво 904 

Південний Степ України 

 ґрунтознав. 937 

 рослинництво 937 

Північний Лісостеп України 

 захист рослин 926 

 зерн. культури 926 

Північний Степ України 

 агротехніка 934 

 ґрунтознав. 933 

 добрива 933 

 зерн. культури 933-34 

 корм. рослини 936 

Північно-Західне Причорномор'я 

 ботаніка 598 

Північно-Східна Україна 

 орг. сіл. поселень 1084 

Північно-Східний Лісостеп України 

 ґрунтознав. 917 

Побужжя 

 металургія 1050 

Полісся 

 ботаніка 599 

Полтавська обл. 

 виховання 376 

Польща 

 історія 1207 

Правобережна Україна 

 історія 1216, 1225 

 нац. меншини 1225 

Правобережний Лісостеп України 

 зерн. культури 935 

 с.-г. роботи 935 

Прикарпаття 

 нафт. пром-сть 870 

Прип'ять, р. 

 гідрологія 446 

 екол. 446 

Рокита, с., Рівнен. обл. 

 гончарство 1092 

Росія 
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 історія 1205, 1220, 1226 

 літературознав. 1162 

 міжнар. відносини 1220 

 політика 1205 

Слобожанщина 

 вищі навч. закл. 438 

 морал. виховання 371 

 музика 371 

Степ України 

 захист рослин 927 

 зерн. культури 927 

Сумська обл. 

 лісівництво 905 

Східна Європа 

 міжнар. торгівля 258, 262 

 фінанси 262 

Східна Слобожанщина 

 говірки 1140 

США 

 зовніш. політика 123 

 навчання 391 

Тернопільська обл. 

 аудит 977 

 фермер. госп-ва 977 

Туреччина 

 зовніш. політика 123 

Угорщина 

 міжнар. екон. відносини 264 

Україна 

 аграр. політика 1236 

 акціонер. т-ва 176 

 аудит 972, 981 

 банк. справа 138, 181, 185,  

  188, 194 

 бібліотекознав. 47, 48 

 біоценологія 572 

 бухгалтерія 981 

 бюджет 193 

 ветеринарія 955 

 виховання 379 

 вища освіта 437 

 вищі навч. закл. 237, 421 

 вірусологія 955 

 географія 1187-88, 1190-91 

 гігієна 771 

 говірки 1141 

 громад. орг. 173, 1202 

 гроші 329 

 держ. адм. упр. 152, 282, 285, 342,  

  344-45, 347, 349-50, 352, 355,  

  357-58, 364 

 державотворення 273 

 джерелознав. 1201-02 

 екол. 574, 906 

 екон. політика 253, 1219 

 економіка 98, 139, 147, 152, 172,  

  176, 179, 194, 235, 237-38, 245-46,  

  252, 260-61, 269, 972 

 енергетика 255 

 житл. буд-во 331 

 законодавство 292 

 Збройні сили 1197 
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 зерн. вир-во 236, 246 

 зерн. культури 931 

 зовніш. політика 124 

 зовніш. торгівля 364 

 зовнішньоекон. політика 271 

 зоологія 574, 601 

 інвестиції 138, 181 

 інновації 144, 147 

 інтегр. (екон.) 260-61, 269, 271 

 інформ. сусп-во 55 

 історіогр. 1132 

 історія 274, 276, 1201, 1203-04,  

  1206-07, 1213, 1219-21, 1226-27,  

  1229-31, 1235-36, 1238 

 кліматологія 563 

 кредитування 185, 187, 194, 308 

 кримінологія 294, 298, 303, 306,  

  308, 310 

 культура 1204 

 лікознав. 358 

 літературознав. 1162, 1175, 1182 

 математика 401 

 медицина 344 

 митна справа 196 

 міжнар. відносини 1206, 1220 

 міжнар. екон. відносини 264 

 мінер. ресурси 349 

 місц. упр. 361 

 мовознав. 1131-32 

 монополії 245 

 музика 1102, 1111 

 навчання 401 

 нац. меншини 284 

 оборона країни 238 

 охорона здоров'я 355, 357 

 педагогіка 368, 771 

 пенсійн. забезп. 154 

 підприємництво 172, 187 

 політ. дослідж. 2 

 політ. партії 126 

 політика 107 

 право 274, 276, 282, 284-85, 288,  

  290, 306, 318, 324, 327, 329, 331,  

  333, 340 

 працевлаштування 98 

 преса 1226 

 прод. вир-во 235 

 психологія 84 

 регіон. економіка 159 

 рекл. 53 

 ринок (екон.) 246, 252, 255, 931 

 садівництво 22 

 символіка 1197 

 сіл. госп-во 185, 906 

 соціокультура 1227 

 соціол. 98, 1188 

 статистика 97 

 стоматологія 714 

 страхування 352 

 суди (юрид.) 298, 340 

 тваринництво 3 

 телекомунікації 1191 
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 терит. громади 2 

 торгівля 253 

 туризм 242 

 упр. п-вами 33 

 філософія 55 

 фінанси 179, 186, 188, 308 

 харч. пром-сть 981 

 цукр. вир-во 97 

Українські Карпати 

 геодинаміка 562 

 гідрологія 565 

УРСР 

 виховання 1224 

 історія 1198, 1224 

 нац. меншини 1198 

Франція 

 преса 51 

Харків 

 вищі навч. закл. 1223 

 екол. ландшафту 1192 

 історія 1223 

Харківська обл. 

 лісівництво 898, 902 

 освіта 419 

Центральна Європа 

 міжнар. торгівля  258, 262 

 фінанси 262 

Центральне Полісся України 

 лісівництво 900 

 рослинництво 923 

 селекція 923 

Центральний Донбас 

 гідрологія 567 

 гірн. справа 567 

 екол. 567 

Центральний Лісостеп України 

 зоологія 604 

 цукр. рослини 925 

 шкідники рослин 925 

Центральний Степ Криму 

 агротехніка 948 

 бобові культури 948 

Центрально-Східна Європа 

 історія 1211 

 політика 1211 

Чехословаччина 

 право 275 

Чорноморське узбережжя Криму 

 географія 1189 

Японія 

 освіта 377
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